
A
R

T&
TH

O
U

G
H

T/
 F

IK
R

U
N

 W
A

 F
A

N
N

G
O

ET
H

E-
IN

ST
IT

U
T

WWW.GOETHE.DE/FIKRUNا�صدارات معهد غوته

مواجهة املا�صي الأليم

/
ن 

فــ
و
ر 

كــ
فـ
  

  
9
٨
  

  
م
لي

لأ
 ا
ي

�ض
ما

ال
ة 

ه
ج

وا
م

 »فكر وفن«   الن�صخة الإلكترونية

بيتر راي�صل

�صيمونه فالك

�صتاني�صواف �صترا�صبورغر

غوت�س نوردبروخ

هربرت ت�صيم/ األبر�صت ميت�صغر

كورت �صارف

اأنتيا كروغ

�صونيا حجازي

دليلة داليا�س بوزار/ مارتينا �صبرا

فيليب �صباليك/ روبرت �صاترجى

جودي بار�صالو

اأحمد ح�صو

اأندريا�س فليت�س

لوته فا�صهاور

مارتين غيرنر





1

�إلى  �لقناعة دفعتنا  �لأليم ومعالجته. هذه  ل غنى لأي مجتمع حديث عن مو�جهة ما�ضيه 

تخ�ضي�ص ملف �لعدد �لجديد (٩٨) من مجلة »فكر وفن« �لتي ي�ضدرها معهد غوته �لألماني 

بثالث لغات، لهذ� �لمو�ضوع، �أي �آليات و�ضبل معالجة �لما�ضي �لأليم للعبور �إلى �لم�ضتقبل. �إذ 

ل يمكن لأي دولة �أو مجتمع �أن يدير �لظهر لما�ضيه، خ�ضو�ضا �إذ� �ضهد �أحد�ثا �أليمة تترك 

�آثار� تمتد �إلى �لم�ضتقبل. ومو�جهة �لما�ضي �أو معالجته، �لتي ق�ضدناها، ل بد �أن تكون نقدية 

كلها. فبدون و�ضع �لإ�ضبع على �لجرح وجبر �لخو�طر ومعالجة �لندوب 
ُ
و�ضريحة حتى توؤتي �أ

�لمجتمعية، وحتى ك�ضر �لتابوهات، لن يكون لمعالجة �لما�ضي ومو�جهته �أي معنى. فال يمكن 

طم�ص �لما�ضي وكاأن �ضيئا لم يكن، بل يجب مو�جهته ب�ضجاعة. وبالطبع قليلة هي �لمجتمعات 

�لمحظوظة �لتي ل ترزح تحت عبء ما�ص �أليم، �أي �أنها لم ت�ضهد حروبا �أو �أعمال عنف. 

وحتى �لدول، �لتي لم تخ�ص حروبا وتعتبر قدوة لغيرها في �للتز�م بقيم �لديمقر�طية، تعاني 

من بقع غام�ضة في ما�ضيها. ولعل �أ�ضطع مثال على ذلك هي �ضوي�ضر�. فهذه �لدولة �لتي 

تلعب دور� حياديا بناء في عالمنا �ليوم، ل تملك ما�ضيا نا�ضعا كما يمكن للبع�ص �أن يتخيل. 

فدور �ضوي�ضر� في �لحرب �لعالمية �لثانية وموقفها من �لممتلكات �لم�ضروقة للنظام �لنازي 

كان �إلى وقت قريب �إ�ضكاليا. موؤخر� فقط تمت معالجة �لمو�ضوع ب�ضكل بناء عبر �إلقاء �ل�ضوء 

على دور �ضوي�ضر� في حقبة �لنازية من خالل ما بات معروفا بـ Bergier-Bericht، �أي تقرير 

�لثانية  �لعالمية  �لحرب  في  �ضوي�ضر�  دور  في  بالتحقيق  �لخا�ضة  �لم�ضتقلة  �لخبر�ء  لجنة 

برئا�ضة جان ــ فر�ن�ضو� بيرغير، �لتي و�ضعت ت�ضورها �لنهائي عام ٢٠٠٢.

ومو�جهته.  �لأليم  �لما�ضي  يعتبرون خبر�ء في معالجة  �لألمان  �إن  تردد  دون  �لقول  ويمكن 

ونظامين  مختلفين،  ما�ضيين  مو�جهة  �أي  مرتين،  ما�ضيهم  مو�جهة  �لألمان  على  كان  لقد 

�لنازي  �لنظام  بمو�جهة حقبة  تمثلت  �لأق�ضى،  �لأولى، وهي  �لتجربة  دكتاتوريين مختلفين. 

في �لحرب �لعالمية �لثانية و�لجر�ئم �لإرهابية �لفظيعة �لتي بلغت ذروتها في �لهولوك�ضت. 

و�لمثال �لثاني تجلى في حقبة �لدكتاتورية �ل�ضيوعية في �ألمانيا �ل�ضرقية �ضابقا �لتي حكمها 

�لحزب �ل�ضتر�كي �لألماني �لموحد بالحديد و�لنار. 

و�إذ� كنا نحن �لألمان نتباهى �ليوم باأننا تمكنا من تجاوز ما�ضينا �لأليم وو�جهناه ب�ضجاعة 

و�ضار ماركة م�ضجلة با�ضمنا »Made in Germany« نن�ضح بها مختلف �لمجتمعات �لحديثة، 

علينا �أل نن�ضى �أي�ضا �أننا بد�أنا بمو�جهة حقبة �لحرب �لعالمية �لثانية ب�ضكل حقيقي لأول 

مرة عام 1٩٦٨. بالطبع كانت معالجة �إرث �ألمانيا �ل�ضرقية �أخف و�أ�ضهل، وهي جاءت ب�ضكل 

تلقائي مع �نهيار هذه �لدولة وهيمنة �ألمانيا �لغربية عليها مع توحيد �ضطري �لبالد.

بالطبع لي�ضت تجارب �لدول �لأخرى بهذه �ل�ضهولة. ف�ضقوط �لأنظمة �لدكتاتورية قد تنتهي 

�لثورتين  في  �لحال  هي  كما  �لدول،  هذه  ت�ضهد  لم  و�إذ�  عنيفة.  بثور�ت  �أو  �أهلية  بحروب 

�أو قامت فيها تجارب غير ديمقر�طية، فاإن على مو�طني  �أهلية  �لرو�ضية و�لإير�نية حروبا 

معظم هذه �لدول من �أن�ضار �لأنظمة �لجديدة و�لقديمة �أن ينظمو� �أمورهم بحيث يتمكنو� من 

�لتعاي�ص معا، بالطبع �ضلميا. وهذه �لحالة ممكنة د�ئما �إذ� تم كبت �لما�ضي �أو �ل�ضكوت عنه. 

لكن دون هذ� �لطريق مخاطر كثيرة، منها �أن جروح �لما�ضي ل تندمل تماما ما يفتح �لباب 

�أمام �ضر�عات دموية جديدة في �لم�ضتقبل. من هنا نجد �أنه بات �ضروريا معالجة  �لما�ضي 

عبر مو�جهته بطريقة عقالنية.

ولإلقاء �لمزيد من �ل�ضوء على هذ� �لمو�ضوع وتعميقه يقدم �لعدد ٩٨ من مجلة »فكر وفن« 

ومعالجته.  �لأليم  �لما�ضي  مع  �لتعامل  �ضبل  �لعالم حول  �أرجاء  تجارب عديدة من مختلف 

بالطبع تحتل �لتجارب �لحديثة وما يجري في �لعالم �لعربي في هذه �لأثناء �أولوية في هذ� 

�أو  �ألمانيا  �إذ يمكن للدول �لعربية كم�ضر و�ضوريا وغيرهما �ل�ضتفادة من تجارب  �لمجال. 

جنوب �إفريقيا و�لتعلم منها. 

هيئة تحرير »فكر وفن« تاأمل �أن يكون هذ� �لعدد م�ضاهمة متو��ضعة في �لت�ضجيع على تحرير 

�لم�ضتقبل من �لما�ضي، وعلى مو�جهة من�ضفة مع �ل�ضفحات �ل�ضود�ء و�لمظلمة من �لتاريخ.
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�إلى مهّمة ل يمكن �لتهرب منها، رغم  وبهذ� �لمعنى فالتعبير ي�ضير 

ثقياًل ويحتمل  تعبير�ً  يُعتبر  �أخرى فهو  �أنها غير مريحة. ومن جهة 

معان متعددة، بل و »�ألمانياً نمطياً« من �ل�ضعب ترجمته 

ويحتاج على كل حال �إلى �إي�ضاح للمق�ضود منه. �إنه يوحي 

ــ بر�أي بيرنهارد �ضلنكـ ـ ب�ضوق �إلى �لم�ضتحيل، وهو ت�ضور 

طفولي مليء بالعناد �لبريء لما ي�ضبه ت�ضليح �لخطاأ �أو 

�لتكفير عن �لذنب: ''�إعادة ترتيب �لما�ضي بطريقة تجعل 

�لأمور  �لحا�ضر''.  على  عبئاً  كونها  عن  تكف  ذكرياته 

تعبير  ي�ضمع  من  وكل  يُذكر.  ل  ما  هي  فقط  �لبديهية 

هو  به  �لمق�ضود  �أن  فور�ً  يفهم  �لما�ضي«  على  »�لتغلب 

�لما�ضي �لنازي فقط. وطالما ظّل هذ� �لتعبير م�ضيطر�ً 

على �لنقا�ص �لعام في مو�ضوع »�لر�يخ �لثالث« بد� لنا �أن 

تاريخ تلك �لمرحلة قد جعل كل مر�حل �لما�ضي �لأخرى 

مر�حل  كل  و�ختز�ل  تقلي�ص  تّم  وكاأنما  لها.  �أهمية  ل 

�لق�ضيرة  �لمرحلة  هذه  �إلى  �لأخرى  �لمعا�ضر  ما�ضينا 

�لدكتاتورية  عمر  كل  هي  �لتي  �ضنة  ع�ضرة  �لثنتي  �أي 

�لهتلرية. لقد ظل �لوعي �لجمعي �لألماني لفترة طويلة 

بالما�ضي  عالقته  تاأثير  تحت  مربوط  �أو  مقّيد  وكاأّنه 

ببطء  �إل  ي�ضتطع  ولم  وبجر�ئمه.  �لعهد  قريب  �لنازي 

�لقريب  �لتاريخ  وبين هذ�  بينه  م�ضافة  و�ضع  وبالتدريج 

�لخانق بح�ضوره، ومن ثمة �أن ي�ضتعيد �إمكانية �لتعّمق في 

تاريخه �لبعيد. لقد ظلّت ذ�كرة �لألمان �لجمعية م�ضكونة 

�ضندها  فقدت  �أن  بعد  �ل�ضطر�ب  من  وبدرجة  بالقلق 

�لثابت في �لتاريخ �لقومي �لخا�ص بعد 1٩٤٥. �إن ''وعينا 

نزعتين  بين  يتاأرجح  ماز�ل  �لبائ�ص''  �لقومي  �لتاريخي 

�لتاريخية  �إلى  �لنازي  �لما�ضي  �إخ�ضاع  تحاول  �لأولى 

و�لثانية �إلى �لإطالقية ــ �أو �لمطلقية ــ. �أي �أنه يتاأرجح 

بين »تطبيع« �لتاريخ �لقومي من خالل �لتاأويل و�لتف�ضير 

منظور  على  بالما�ضي  �لتاأمل  تركيز  على  �لإبقاء  وبين 

ع�ضر  �لإثني  تلك  على  يقت�ضر  �لوطاأة  ثقيل  لكّنه  �ضّيق 

عاماً ــ عمر �لحكم �لنازي.

�لم�ضكلة  و�ضف جوهر  قد  غوتنغن  من  هايمبل  �لموؤرخ هرمان  كان 

عندما كتب: ''�إذن فاإن �لقلق و�لنزعاج �للذين ي�ضيباننا لدى مو�جهة 

�لتاريخ �أو �لتهرب منه هما ظاهرة �ألمانية، وقدر �ألماني ل مفر منه. 

�إنه »عدم �لتغلب على �لما�ضي«. ذلك �لتعبير �لذي يكثر ��ضتخد�مه. 

على  فال�ضر�ع  ل.  �أم  علمو�  �ضو�ء  �لجميع،  �لقدر  هذ�  �أ�ضاب  لقد 

�لما�ضي ل يقع خلفنا بل �أمامنا.'' ولم يكن هايمبل يتوّقع كم من �ل�ضّحة 

و�لدقة يت�ضّمنها قوله هذ� وكيف �ضت�ضهد على ذلك �لأيام �لتالية. فلم 

تلتها  و�أو�ضفيت�ص  �أي�ضمان  محاكمات  بد�أت  حتى  طويل  وقت  يم�ص 

�ل�ضيا�ضية  و�لجد�لت  »�لتقادم«  مو�ضوع  حول  �لبرلمانية  �لنقا�ضات 

�لمعا�ضر لكل من رولف  �لتاريخ  �لتي تدور حول  �لم�ضرحيات  حول 

هوخهوت وبيتر فاي�ص. لكن هايمبل كان قلقاً ولأ�ضباب وجيهة ع�ضية 

حقبة �ل�ضتينات �لغنية بالأحد�ث و�ل�ضر�عات ب�ضبب ''ما يعاني منه 

�لح�ص �لتاريخي من �ضعف وخطر''.

كائناً من كان مخترع تعبير »�لتغلب على �لما�ضي« فقد �أ�ضبح متد�ولً 

في نهاية �لعقد �لأول بعد نهاية �لحرب. �أي بعد �أن بد� �أنه قد تمت 

�إز�لة �آثار �لتدمير و�لخر�ب وعو�قب �لنظام �لقومي �ل�ضتر�كيـ ـ �لنازي 

ــ �لظالم. وكان دمج �ألمانيا في �لمنظومة �لغربية و�إعادة ت�ضليحها قد 

بد�أ �أي�ضاً. كما �أن �ألمانيا �لتحادية كانت قد ح�ضلت على �ضيادتها وفق 

�لتفاق وترك مجتمع �إعادة �لبناء و »�لمعجزة �لقت�ضادية« بكل تفاوؤله 

�لما�ضي خلف ظهره. حتى و�إن �أر�دت �أقلية مهمة �أن تعالج �لما�ضي 

�لإرث  ذلك  يو�جه  باأن  �لمجتمع  وطالبت  بعد  تجاوزه  يتم  لم  �لذي 

�لأجيال.  يتخطى  �لذي  �ل�ضيا�ضي  ــ  �لأخالقي  بالو�جب  متحّججة 

فقد كانت �لأكثرية �ل�ضامتة تطالب باإعالن ل لب�ص فيه لنتهاء ذلك 

�لما�ضي، وخا�ضة بعد محاكمات نورمبرغ و�نتهاء تطهير �لنظام من 

بقايا �لنازية و�لعفو عن مجرمي �لحرب و�لتعوي�ضات، �أي كما يحدث 

د�ئما بعد �لنتقال من نظام �ضيا�ضي �إلى نظام �آخر مختلف عنه جذرياً.

�إذن فهذ� �لتعبير �لُمخترع »�لتغلب على �لما�ضي« كان يتناول مادًة هي 

بحد ذ�تها قديمة، لأن م�ضكلة معالجة نتائج وتبعات نظام �ضلطة غير 

�ضرعي و�لتعامل معه �ضيا�ضياً وقانونياً كانت تو�جه �لدول �لمتعاقبة 

نقوم  �أن  يجب  هل  �لجوهر:  في  هو  �لأ�ضا�ضي  �ل�ضوؤ�ل  وكان  د�ئماً. 

»بعملية �ضريعة« تطال �لم�ضوؤولين عن تلك �لدكتاتورية، �أم �أّن علينا 

»Vergangenheitsbewältigung« اأي التغلب على الما�شي، هو تعبير األماني، وا�شع االنت�شار لكنه مثير للجدل،

 اإذ اأننا ال ن�شتطيع التغّلب على ما م�شى وانق�شى. لكّننا، في الوقت نف�شه، ن�شتطيع، بل ويجب اأن نتغّلب

 على نتائج الحدث ال�شيا�شي الذي جرى في الما�شي لكن عواقبه مازالت توؤذي اأهل الحا�شر.

  Peter Reichel    بيتر راي�شل

....................................................................................................................................................

التغلب على الما�سي باأدوات ال�سيا�سة والقانون

اإرث االأم�س الثقيل

٥ مو�جهة �لما�ضي �لأليم  |  بيتر ر�ي�ضل: �لتغلب على �لما�ضي باأدو�ت �ل�ضيا�ضة و�لقانون معهد غوته  |  فكر وفن، عدد ٤٩٨
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للمّتهم  �ل�ضخ�ضي  بالذنب  ولكن  فح�ضب،  �لمو�ضوعي  �لظرف  بها 

عقوبة  ول  جرم  ل  مبدوؤه:  �لأول  �لطريق  �أي�ضاً.  �لجنائية  وباأهلّيته 

بال قانون ين�ص عليهما. �أما �لطريق �لثاني فهو يلجاأ ��ضطر�رياً �إلى 

�لظروف  ��ضتثنائية  ب�ضبب  �ل�ضتثنائية  و�لقو�نين  �لخا�ضة  �لمحاكم 

و�إن كان ذلك غير مطمئن من وجهة نظر دولة �لقانون. وهو يعتمد 

على �لحجة �لتالية: وهي �أن �لجر�ئم �ضد �لب�ضرية و�ضد �لح�ضارة 

هي �أمر يرف�ضه ويحتقره �ل�ضمير �لب�ضري منذ زمن طويل، وبناء على 

ذلك فلم تُبدع �تفاقية �لجر�ئم �ضد �لب�ضرية لعام 1٩٤٨ قانوناً جديد�ً 

بل �ضاغت قو�عد و�أعر�فاً قديمة.

لقد �تبع �لحلفاء هذ� �لطريق وعّرفو� مو��ضفات ومحتوى �لجر�ئم 

في  �لع�ضكرية  �لدولية  للمحكمة  لندن  لئحة  في  �لب�ضرية  �ضد 

رقم 1٠.  �لرقابة  قانون مجل�ص  في  ت�ضمينها لحقاً  وتم  نورمبيرغ. 

لكن �لجمهورية �لتحادية لم ترد �أن تطّبقه وف�ّضلت في مرحلة بنائها 

لدولة �لقانون �أن تحافظ على »�لأمن �لحقوقي �أو �لقانوني« حتى في 

�لتعامل مع مجرمي �لنظام �لنازي. لذلك فقد �أدخلت في د�ضتورها 

�لأ�ضا�ضي)  �لقانون  من   ،1٩3 (�لمادة  وبو�ضوح  �لرجعي  �لأثر  منع 

مغامرة بذلك باأن يعاقب �لكثير من �لمجرمين كمجرد م�ضاركين �أو 

حتى �أن يظلو� بدون عقوبة.

كثير من �لبلد�ن �لتي �حتلّتها �ألمانيا �لنازية �تبعت طريقاً �آخر لأنها 

�إ�ضد�ر قو�نين  �أن تر�عي هذه �لح�ضا�ضية. وهكذ� تم هناك  لم ترد 

عمالء  على  خا�ضة  ��ضتثنائية  محاكم  في  وحكم  خا�ضة  عقوبات 

�لنازية بالموت بجرم �لخيانة �لعظمى وبعقوبات جنائية بتهمة �لقتل 

كتكفير  �لإجباري  �لعمل  وبعقوبة  �لتعذيب  �أو  �لمميت  �ل�ضرب  �أو 

ذلك  �إلى  ي�ضاف  �لمو�طنة.  حقوق  بنزع  �أو  بالحب�ص  �أو  �لذنب  عن 

مع�ضكر�ت  لحر��ص  �لحلفاء  بها  بادر  �لتي  جد�ً  �لكثيرة  �لمحاكمات 

في  �لألمان  �لعاملين  محاكمات  من  وكثير جد�  �لجماعية  �لعتقال 

تلك �لمع�ضكر�ت �أمام �لمحاكم �لبولندية.

٤ ـــ  �أظهرت �لإجر�ء�ت �لبيروقر�طية للتطهير �ل�ضيا�ضي �ضرورة �أخذ 

�لعالقات �لن�ضبية في �ألمانيا و�إيطاليا بعين �لعتبار. فلي�ص هناك بلد 

�آخر �جتمع فيه هذ� �لعدد �لهائل من �لأ�ضخا�ص �لذين �إما �ضاركو� 

بفّعالية في �ل�ضلطة �ل�ضتبد�دية �أو تكّيفو� معها ومن ثمة توّرطو� باأعمال 

جنائية �أو باأعمال ف�ضاد ور�ضوة، وبذلك لم يعودو� موؤّهلين قانونياً للبدء 

من جديد. لكن ثبت �أن �إجر�ء�ت �لتمييز بين �لمتوّرطين بو�ضوح وبين 

من �كتفى بالم�ضاعدة �أو بم�ضاركة غير فعالة مكلفة جد� وغير ممكنة 

�أحيانا كما �أنها غير بّناءة و�ضارة. �إن �لحكم وفق خطاطات عامة ــ 

ولي�ص ب�ضكل فردي ملمو�ص ــ م�ضافاً �ليه �لزيادة �لكمية و�لمت�ضارعة 

ثمة  كلها.  �لدكتاتورية  ومخلّفات  لنتائج  طويلة  معالجات  نُجري  �أن 

حجج ل�ضالح نهاية �ضريعة ودموية، لأن �لو�ضائل �لقانونية ل ت�ضتطيع 

وكر�هية  حقد  من  ونف�ضياً  مادياً  �ل�ضتبد�د  يتركه  ما  على  �لق�ضاء 

بارتولوموي�ص« (وهي  »ليالي  �ألمانيا  توجد في  لم  و�حتقار.  وغ�ضب 

�لليالي �لتي حدثت بها مجزرة بالبروت�ضتانت �لفرن�ضيين في باري�ص 

�لنازية  �ضحايا  من  �لكثيرون  كان  ما  وهي  ع�ضر)  �ل�ضاد�ص  �لقرن 

يتوّقعون حدوثه بعد �نتهاء �لحرب.

�إباحة دم مجرمي �لنظام ومحّر�ضيه وم�ضاعديهم في ليلة ت�ضبه  �إن 

»ليلة �ل�ضكاكين �لطويلة« تلك �ضيكون �ضحيتها لي�ص �لمجرمون فقط 

فاإن  �لأخرى،  �لناحية  ومن  لكن،  �أي�ضاً.  �لأبرياء  من  �لكثير  ولكن 

�ل�ضكلية �ضد �لجر�ئم  �لق�ضائية  �لقانون و�تباع �لإجر�ء�ت  ممار�ضة 

باأنها غير كافية. فهي  �لمنّظمة �لتي مار�ضها �لنظام �ضيثبت �ضريعاً 

�أفعال  عن  �ل�ضخ�ضية  و�لم�ضوؤولية  �لفردي  بالذنب  �إل  تهتم  ل  �أولً 

منافية للقانون، كما �أن �إجر�ء�ت �لق�ضاء �لجنائي �لمعروفة ل تنا�ضب 

�لكمية �لكبرى من �لم�ضاركين بالجريمة و�ل�ضبب هو �أن نوعية وحجم 

ــ بين �لذنب و�لجز�ء و�ألغت  ــ و�لتنا�ضب  �لجريمة تجاوزتا �لعالقة  

مع  �لحقوقي ممكن  �لتعامل  ول  �ل�ضيا�ضي  �لتعامل  �ضالحيتها. فال 

كما  كهذ�،  �لجريمة«  »يتجاوز  وذنب  كهذه  �لف�ضيلة«  »تتجاوز  بر�ءة 

كتبت حنة �أرندت �إلى كارل يا�ضبرز عام 1٩٤٦. �إن �ضنق غورنغ مثال 

''كان �ضرورياُ لكنه لي�ص �لعقوبة �لمكافئة للذنب''. 

يمكن �أن نمّيز �لكثير من �ل�ضتر�تيجيات �لمتعّددة �لتي نجمت عن 

مو�جهات  وهي  �ل�ضرعية.  �لخارج عن  �لما�ضي  معالجة  �أو  مو�جهة 

وثور�ت  حروب  بعد  وجرت  ذ�ك  �أو  �لحد  هذ�  �إلى  �ضرورية  كانت 

�لقانون  ظل  �ل�ضتر�تيجيات  تلك  كل  في  �ل�ضيا�ضي.  �لنظام  وتبديل 

و�لن�ضيان.  �لتذكير  في عملّيتي  ت�ضاعد  كاأد�ة  مركزية  باأهمية  يتمّتع 

�ضاأمّيز فيما يلي �ضبعة �أنو�ع للفعل �ل�ضيا�ضي ــ �لحقوقي، تبدو هنا 

�أ�ضكالً  فنرى  �لفعلي،  �لو�قع  في  تختلط  �أنها  رغم  �ضافية  كنماذج 

مركبة من عنا�ضر مختلفة �أو حتى متناق�ضة �أحياناً.

�إ�ضافة �إلى ذلك فالتغلب على �لما�ضي لي�ص ظاهرة ممّيزة لألمانيا، 

رغم ما قد يوحي به هذ� �لمفهوم و�لن�ضغال �لطويل و�لم�ضتمر بعو�قب 

�لدكتاتورية �لهتلرية. وقد تم على �أية حال تجاوز هذ� �لتحديد، على 

�لأقل في مجال �لبحث �لعلمي، ونحن نرى �لآن در��ضات تقارن �لطرق 

�لمختلفة �لتي �تبعتها �لبلد�ن �لتي �نتقلت من �لأنظمة �لدكتاتورية 

�أن  يحاول  �لتالي  �لعام  و�لم�ضح  ديمقر�طية.  �ضيا�ضية  �أنظمة  �إلى 

ير�عي ذلك كله دون �أن يهمل مو�ضوع �لمقّدمة �ل�ضابقة:

�لقديم  �لنظام  �ل�ضيا�ضي من ممّثلي  �لتغيير  ينطلق  هناك حيث  ـــ    1

�أنف�ضهم يحدث ب�ضكل عام تجاهل و��ضع للما�ضي. هذ� ما ح�ضل عندما 

تم ��ضتبد�ل دكتاتورية فر�نكو بملكية ديمقر�طية ليبر�لية في �إ�ضبانيا. 

ـ نف�ضه �أن يخلفه �لملك  ـ �لدكتاتور �لإ�ضبانيـ  لقد قّرر هناك �لكاوديليوـ 

خو�ن كارلو�ص في �ل�ضلطة. تم �إحالة بع�ص �ل�ضباط �لكبار �إلى �لتقاعد 

دون �أن يتم �إجر�ء نقا�ص عام ومو�جهة مع نظام فر�نكو و�لحرب �لأهلية 

�لتي جاءت به �إلى �ل�ضلطة في �لثالثينات. �ضيء م�ضابه جرى �أي�ضاً في 

رو�ضـيا عام 1٩٩1. فبعـد محـاولة �لنقـالب �لفـا�ضـلة ت�ضـّرف يلت�ضين 

ـ �لذين ي�ضاركونه  ـ ب�ضكل معتدل مع �لنقالبيين ـ  ــ خليفة غوربات�ضوفـ 

هو وحكومته �لنتماء �إلى جيل �لعهد �لبائد ــ، فقد تمت محاكمتهم 

�ل�ضيا�ضي �لجديد. وحتى  �لنظام  بتهمة تحّدي  و�لحكم عليهم فقط 

�لآن لم تقم �لدولة بالمبادرة �إلى �لمعالجة �لنظرية و�لعملية لتاريخ 

�لعمل  ومع�ضكر�ت  �ل�ضوفييتية)  (�لمخابر�ت  بي«  »�لكي جي  �إرهاب 

�لإجباري. ول ي�ضير �ختيار خليفة يلت�ضين من بين رجال »�لكي جي 

بي« �ل�ضابقين �إلى نية تغيير في هذ� �لمنحى.

٢ ـــ  مقابل هذه �لطريقة في �لتعامل مع �لما�ضي �لال�ضرعي بانتهاج 

�ضيا�ضة �ل�ضتمر�رية في �ضخ�ضيات �لحكم في مرحلة �لتغيير و�لتي ل 

تطرح �ل�ضوؤ�ل عن ذنوب �لمجموعة �لقيادية �ل�ضابقة وبذلك تتجاهل 

�لعمل  طريق  تنتهج  �لتي  �لمعاك�ضة  �لطريقة  هناك  �لما�ضي  عملياً 

�لعنفي للتطهير �ل�ضيا�ضي. �إنها تهدف �إلى ت�ضفية �لح�ضاب و�لنتقام 

من �لظلم و�ضلطة �لحتالل وعمالئها من خالل �إرهاب جديد. هذ� 

حيث  وهناك  جنوبها  في  فرن�ضا،  في   1٩٤٤ خريف  في  حدث  ما 

��ضتلم �أن�ضار �ل�ضيوعية �ل�ضلطة موؤقتاً. كانت �لنتيجة تطهير�ً �ضيا�ضياً 

حياتهم  �لأ�ضخا�ص  من  �ألفاً   ٢٠ �لى   1٠ من  �أثره  على  فقد  دموياً 

في  �أي�ضا  وح�ضية  ت�ضفيات  حدثت  وقد  �لتقدير�ت.  بع�ص  ح�ضب 

�ضمال �إيطاليا وفي �لبلقان. وقد �أدت جر�ئم 

�لنتقام �لتي �رتكبها توتو و�أن�ضار �ل�ضيوعية 

قتل  �إلى  �لألمانية  و�لأقلية  �لكرو�ت  �ضد 

ُو�ضف  وقد  �ضخ�ص.  �ألف  �لمائة  يقارب  ما 

ذلك باأنه ''هّبة �نتقام �نفعالية'' تحولت فيها 

و�ل�ضيوعيين  �لفا�ضيين  بين  �لأهلية  �لحرب 

من  �لكبار  �لماّلك  �ضد  طبقية  حرب  �إلى 

�لإقطاع و�لبورجو�زية. ولقد بقيت �لمجزرة 

كما  �لقادمة،  �لجيال  ذ�كرة  في  حتى  حية 

ــ  �ل�ضربية  �لأهلية  �لحرب  في  �لحال  هي 

�لكرو�تية.

�ضّقته  تماماً  مختلف  �آخر  طريق  ثمة  ـــ    ٣

خالل  من  �لما�ضي  على  �لتغلب  محاولة 

على  تر�هن  ل  �إنها  �لق�ضائية.  �لمعالجة 

و�لطاقة  �لجمعية  �ل�ضحية  نوع  من  مفاهيم 

�لتطهيرية �لرمزية لعملية تطهير دموي، بل 

تف�ّضل �لثقة بال�ضرعية وعقالنية �لإجر�ء�ت 

�أو  ب�ضكل  �لقانون  ينّظمها  �لتي  �لق�ضائية 

ومتنوعاً  و��ضعاً  طيفاً  ت�ضمل  وهي  باآخر. 

بحيث ي�ضعب جمعها تحت �لمفهوم نف�ضه �إذ� 

��ضتعملنا مقيا�ضاً حازماً مرجعه �لوحيد دولة 

�لقانون بالمعنى �ل�ضّيق. لدينا ب�ضكل �أ�ضا�ضي 

قانون جز�ئي  كان مقيا�ضنا هو  �إذ�  طريقان 

يتحّكم  كان  �لتي  �لقانون  بتجاوز�ت  ل  يهتم 

طبوغر�فيا �لإرهاب: متحف للتذكير بوح�ضية �لنظام �لنازي

Photo: Stefan Weidner
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لعملية تطهير بقايا �لنازية قد �أ�ضاء �إلى �ضمعة �لإجر�ء�ت نف�ضها، كما 

�أنها عرقلت عملية �إعادة �لنظام �لعام و�إنعا�ص �لحياة �لقت�ضادية. كما 

�أنه �أثر وب�ضكل �ضيء على �ضرعية �لتطهير �ل�ضيا�ضي �لذي لم يكن محل 

خالف. �أ�ضبح ثمة ميل لعتبار �أي �ألماني مو�ضع �تهام و�أ�ضبح �أي �ألماني 

ي�ضتطيع �عتبار نف�ضه �ضحية لقو�ت �لحتالل. وهو ما دفع �لى مقاومة 

تهمة �لذنب �لجماعي �لتي لم يقل بها �لحلفاء في 

�لو�قع �أبد�ً. وفي �لنهاية حّولت �إجر�ء�ت ت�ضفية 

�لنازية معظم عمال وموظفي �لنظام �لدكتاتوري 

وذلك  وم�ضاعدين''  ''م�ضاركين  مجرد  �إلى  �لنازي 

بعد عملية مكلفة جد�.

�لحقوقي  �لتغلب  عملية  تخلو  �أن  يمكن  ل  ـــ    ٥

و�لبيروقر�طي على �آثار �لما�ضي من جو�نب غير 

عادلة �أو خاطئة �أو ناق�ضة مما يجعل من عملية  

على  ''�لتغلّب  عملية  في  �لف�ضل  جو�نب  تخطي 

�ضّيما  ل  �آجاًل.  �أو  عاجاًل  �إن  �ضرورة  �لما�ضي'' 

و�أن �ل�ضروط �لإطارية �ل�ضيا�ضية للن�ضف �لثاني 

تلك  وكانت  ب�ضرعة.  تغّيرت  قد  �لأربعينات  من 

قر�ر�ت  لعبت  ولقد  �لعفو.  قر�ر�ت  �ضاعة  هي 

د�رت  �لتي  �لنقا�ضات  في  كبير�ً  دور�ً  �لعفو 

م�ضحونًة بعاطفية عالية حول ''مجرمي �لحرب'' 

من  �لفائدة  �لحلفاء.  �ضجون  في  �لم�ضجونين 

هذه �لقر�ر�ت تقابلها �أ�ضر�ر �ضيا�ضية لي�ضت قليلة. فال �ضك �أن قر�ر�ت 

كما  �لجتماعي  �لندماج  �ضيا�ضة  ناحية  من  م�ضّجعا  �ضيئاً  كانت  �لعفو 

بع�ص  �أن  هو  كان  �لثمن  لكن  �لحلفاء،  تجاه  �لتحّفظات  من  �أنها خّففت 

من كانو� قد ُحكمو� من قبل �لأمريكان بالإعد�م بجريمة �لقتل �لجماعي 

نظرت  �لتي  �لأهمية  يوؤكد  �ضر�حهم.  �إطالق  تم  �لخم�ضينات  نهاية  في 

�لما�ضي''  على  �لتغلب  على  ''�لتغلب  عملية  �إلى  تقريباً  �لأحز�ب  كل  بها 

�لكمية �لكبيرة من قر�ر�ت �لعفو �لعام وقر�ر �لـ 131 و�إنهاء عملية ت�ضفية 

�لجديدة  �ل�ضيا�ضية  للعالقات  �لجتماعي  �لقبول  �ضّهلت  لقد  �لنازية. 

ب�ضكل جوهري كما رفعت طاقة �لندماج للحزبين �ل�ضعبيين �لكبيرين.

٦ ـــ  ثمة طريق و�ضط يُجري نوعاً من �لت�ضوية بين �لعمل �ضبه �لق�ضائي 

�إنه �لطريق �لذي وجدته  �ل�ضيا�ضي و�لقانوني.  �لعقاب  �لتنازل عن  وبين 

كان  �أفريقيا. هناك  توتو في جنوب  دي�ضموند  برئا�ضة  �لحقيقة''   ''هيئة 

�أن نحّقق في �نتهاكات حقوق �لإن�ضان في نظام  �ل�ضوؤ�ل هو كيف يمكن 

�لف�ضل �لعن�ضري ثم نعالجها ونتغلب عليها في �إطار �ضيا�ضي د�خلي. وهذ� 

للجاني  �لمختلفة  و�لنتهاكات  و�لمخاوف  �لم�ضالح  بين  ما  �لدمج  يعني 

تغيير  في  �ضي�ضاهم  �لعن�ضرية  �ل�ضيا�ضة  �ضحية  �إ�ضكات  فال  و�ل�ضحية. 

�ل�ضلطة و�لنظام و�ضولً �إلى مجتمع خال من �لف�ضل �لعن�ضري تجري فيه 

عملية م�ضالحة وم�ضامحة د�خلية تدريجية  ــفي ظل �نق�ضام عميق في 

�لمجتمع ــ ول معاقبة �لبي�ص �لذين �رتكبو� تلك �لجر�ئم �ضت�ضاهم كثير�ً 

في ذلك. فمن ناحية كان �لعفو عن �لجر�ئم �ضرطاً م�ضبقاً لالعتر�فات ومن 

�لناحية �لأخرى كانت �لتحقيقات للو�ضول �إلى حقيقة �لنتهاكات �لعميقة 

لحقوق �لن�ضان �عتر�فاً بال�ضود ك�ضحية للتمييز و�ل�ضطهاد. كونهم تلّقو� 

تعوي�ضات مادية ــ كالبي�ص �أي�ضا �لذين تنازلو� طوعاً عن �ل�ضلطة ــ جعل 

بع�ص �لنّقاد ين�ضاقون �لى �لحكم �لخاطئ باأنها كانت »ثورة م�ضتر�ة«. لكن 

�لنظرة �لو�قعية تُظهر �أن تلك �لتعوي�ضات كانت نوعاً من �لوقاية �لإ�ضافية 

لتغيير �لنظام �ل�ضيا�ضي �لذي جرى �ضلمياً ب�ضكل عام. ومن جانب �آخر لم 

�لأبي�ص  �لتناق�ص بين  �إز�لة  �إلى  لل�ضر�ع  �لعنفي  �لتنازل عن �لح�ضم  يوؤد 

و�لأ�ضود لكّنه �أدى �إلى �نزياحه رمزياً �إلى م�ضتوى �لفعل و�ل�ضلوك.

للتغلب  ــالحقوقي  �ل�ضيا�ضي  �لتعريف  �إلى  ينتمي  �آخر�ً  ولي�ص  �أخير�ً  ـــ    ٧

يتعلق  ــفيما  �أي   �ل�ضطهاد،  ل�ضحايا  �لمادي  �لتعوي�ص  �لما�ضي  على 

ب�ضياق هذه  �لدر��ضة ــ �إعادة �لممتلكات �لمنهوبة ودفع تكاليف �إ�ضالح 

�لعطل و�ل�ضرر وخا�ضة لل�ضحايا من �ليهود. هذ� �لمو�ضوع �لذي ُدعي 

في �للغة �ل�ضائدة �ضيئاً ي�ضبه ''�لم�ضالحة بالتعوي�ص'' هو �لركن �لثالث من 

�أركان �لتغلب على �لما�ضي �إلى جو�ر كل من �لمحاكمة �لجز�ئية وت�ضفية 

�لنازية. وقد كان �أحد �لمو�ضوعات �لتي ظهرت ب�ضاأنها �أكثر �لآر�ء تبايناً 

في �لمرحلة �لمبّكرة للجمهورية �لتحادية. لقد �ضغل �لمجتمع �لألماني 

حول  �لنقا�ص  �ضياق  في  �لحياة  �إلى  يعود  وهاهو  طويلة  لفترة  �لغربي 

�لتعوي�ص عن �ضحايا مع�ضكر�ت �لعمل �لجباري. 

يكمن في �أ�ضل كل هذه �لأ�ضكال �لتي عر�ضناها في خطوطها �لعري�ضة 

للتغلب على عو�قب �لدكتاتورية تهمة �لذنب �لتي تفتر�ص وجود �ضلوك 

�إد�نة �لفرد به. ح�ضب �لمبد�أ �ل�ضائد في دولة  منتهك للقانون ويمكن 

�لقانون: ''ل عقوبة بدون قانون ين�ص عليها'' يعّرف �ل�ضلوك �لجنائي 

وقت  في  به  و�لمعترف  �ل�ضائد  �لقانوني  للعرف  �لفرد  �نتهاك  باأنه 

�رتكاب �لجناية. ل يتو�فق هذ� �لتعريف مع �لأخذ بالذنب �لجماعي. 

كبير�ً  لكن هذه �لتهمة بالذ�ت ماز�لت تلعب في �لو�قع �لفعلي دور�ً 

�أكانت تلك �لتهمة  فيما يتعلق بالنقا�ضات حول �لإرث �لنازي. �ضو�ء 

موجودة �ضمناً في �لمحاولة �لتي قام بها �لحلفاء للتطهير �ل�ضيا�ضي 

�أو �أنها �أل�ضقت بهوؤلء �لمنت�ضرين �إل�ضاقاً كي تعطي �لمهزومين حجة 

ــ وهو �لحتمال �لأخير هنا  �أو  �أنف�ضهم،  لدفع تلك �لتهمة بقوة عن 

�لأجيال  �أو  عا�ضرها  �لذي  �لجيل  لدى  �ضّببت  �لنازية  جر�ئم  �أن  ــ 

�لتي جاءت بعده �أحا�ضي�ص �لذنب و�لعار و�لوعي بالم�ضوؤولية و�ضرورة 

ح�ضا�ضية  رفعت  كما  حية  �لم�ضاعر  تلك  على  و�أبقت  عنها  �لتكفير 

�لمجتمع لتلك �للتز�مات �لموروثة عن زمن �لحرب. وفي كل �لحالت 

فاإن م�ضاألة �لذنب �لمت�ضّمنة في ذلك �لوعي وتلك �لم�ضاعر ل تنتمي 

�إلى حقل قانون �لعقوبات و�إنما �إلى مفاهيم �لإن�ضانية و�لأخالق بل 

وربما �لذوق و�للياقة و�لتو��ضل �لب�ضري.

للحد�ثة،  �ل�ضابقة  و�لقانونية  بالعالقات �لجتماعية  يذّكرنا  �إن هذ� 

كما نجدها مثال في �لقانون �لتقليدي �لجرماني. فقد كانت �لع�ضيرة 

وحامياً  قانونياً  �قت�ضادياً  دور�ً  تلعب  ر�بطة  مجرد  لي�ضت  هناك 

لالأفر�د فح�ضب، ولكن دور �لكافل �لقانوني �أي�ضاً. فطالما لم توجد 

فيها  بما  �لم�ضكالت  ت�ضوية  كانت  ومعروفة  ظاهرة  عنف  حو�دث 

وع�ضيرة  �ل�ضحية  ع�ضيرة  بين  تتم  �لتعوي�ص  �أو  �لكفالة  وكمية  نوع 

�لم�ضيحية  �لخطيئة  وتعاليم  �لروماني  �لقانون  دخول  ومع  �لجاني. 

�ل�ضخ�ص  بد�أ  �لمجتمع �لحديث  �إلى  و�لتنوير و�لنتقال من �لإقطاع 

�لفرد وبالتدريج يتحول �إلى �ضخ�ضية قانونية بحد ذ�ته بينما كانت 

�لحماية  ر�بطة  �لى  بانتمائه  مرتبطة  ذلك  قبل  �لقانونية  �ضخ�ضيته 

�لم�ضوؤولية  وفكرة  �لتاريخي  �لقانوني  �لإرث  هذ�  لكن  �لجماعية. 

�لأخالقية و�لمادية �لجماعية لتز�ل تمار�ص �أثرها على فهمنا �لعادي 

بين  مجرمة''  ''ع�ضيرة  عن  �لحديث  يتم  قد  بحيث  �لفردي.  للذنب 

م�ضوؤولية  �إلى  �لم�ضتند  �لقانوني  �لفهم  جانب  �إلى  و�لأخرى  �لفينة 

تكون  يكثر عادًة عندما  �لجماعي  �لجرم  �لحديث عن  �لفرد. وهذ� 

تنطلق  �لتي  �لجماعية  �لإبادة  جر�ئم  وخا�ضة  عادية  غير  �لجريمة 

فيها �لمبادرة من قبل دولة ما. و�ضحيح �أنه في هذه �لحالة لي�ص كل 

''�أع�ضاء �لع�ضيرة'' م�ضاركين في �لجريمة، لكّن عدد �أولئك �لم�ضاركين 

من �أع�ضائها يكون عادة هائاًل.

حاول ''�ضلنك'' �أن ي�ضع و�ضفاً تو�ضيحياً ودقيقاً لمفهوم �لذنب �لمو�ّضع 

تنال  عامودي.  وبُعد  �أفقي  بُعد  بين  تمييز�ً  يُجري  باأن  وذلك  هذ� 

عا�ضو�  �لذين  �لم�ضاركين  �أولئك  �لبد�ية  في  �لجماعي  �لذنب  تهمة 

يجري  كان  بالمر�قبة عندما  و�كتفو�  �ضكتو�  �لذين  و�أولئك  �لحدث. 

يُعتبرون  �لأخرى''  �لب�ضرية  و�لمجموعات  ''�ل�ضعوب  و�إبادة  ��ضطهاد 

�أي�ضاً مذنبين لأن �ضلوكهم خاطئ �أخالقياً. وطبعاً ل يمكن �أن نتهم كل 

�لألمان في �لمرحلة �لنازية باأنهم بب�ضاطة لم يقاومو� ولم يعتر�ضو�، 

�ل�ضلبي.  �لموقف  نتائج  على  ترّكز  �لتهمة  هذه  لكن 

�إنها ت�ضرف �لهتمام ما يوؤدي �إليه ''�لتهّرب من �لقيام 

بالفعل''.

بل �إن �لحديث عن �لذنب �لجمعي ي�ضبح �أكثر �ضعوبة في 

حالة �لبعد �لعامودي بالمعنى �ل�ضّيق للكلمة. فالجيل 

�لذي ُولد لحقاً ل يمكن �تهامه ل بال�ضلوك �لمناق�ص 

�إن  �ل�ضحيح.  بالفعل  �لقيام  من  بالتهّرب  ول  للقانون 

�لُجناة  يتمّثل في عدم تجريمه لمن عا�ضره من  ذنبه 

''�لمجموعة  من  ��ضتبعادهم  وعدم  م�ضاركيهم  �أو 

يندرج  �ل�ضياق  هذ�  وفي  �لمت�ضامنة''،  �لجتماعية 

و�لجد�ل  و�لرحمة  �لعام  �لعفو  قو�نين  حول  �لنقا�ص 

حول �ضقوط متابعة جر�ئم �ل�ضطهاد و�لقتل و�لإبادة 

�لجماعية ب�ضبب �لتقادم. ويُرينا �لجد�ل �لمحتدم حول 

�لتعبير �لهام ''�لذنب �لثاني'' (ر. جورد�نو) �إلى �أي حد 

كان مبد�أ �لذنب �لجمعي ماز�ل حا�ضر�ً في �لأذهان.

�أما فيما يتعلق بالأجيال �لتي تلت فتتمّثل م�ضاألة �لذنب 

�لجمعي في �ل�ضلوك �لتو��ضلي �لخاطئ في مجال �لعالقة بين �أحفاد 

و�لتحّيز  و�لتاأّثر  �لإحر�ج  م�ضاعر  تثور  �ضحاياهم.  و�أحفاد  �لُجناة 

عندما يُظهر �ل�ضيا�ضيون �لألمان عدم ح�ضا�ضّيتهم تجاه �لناجين من 

�لهولوكو�ضت مثاًل من خالل ت�ضريحات عابرة من نوع �لحديث عن 

''نعمة �أن تولد لحقاً'' و�أن يتم �لمبالغة في تقييمها بحيث تتحّول �إلى 

مبّرر لحّق قانوني بالم�ضامحة و�لتطبيع و�لعالقة �لعادية تماماُ.

�إن ''�ضبكة �لذنب'' �لممتدة عامودياُ و�أفقياً تتمتع بوظيفّيتها �لخا�ضة 

لم  بع�ضها.  عن  �أجز�ئه  ف�ضل  يمكن  ل  �لذي  �لد�خلي  وتر�بطها 

في  عا�ضو�  �لذين  �لألمان  من  �لقليل  �إل   ٢٠٠٠ عام  في  حّياً  يعد 

مرحلة ماقبل 1٩٤٥ وت�ضّرفو� بطريقة يمكن �أن ينطبق عليها قانون 

تعريفها  يمكن  ماز�ل  �ليهودية  ــ  �لألمانية  �لذنب  عالقة  �لعقوبات. 

وفقاً لقانون �لتعوي�ص ولكن لي�ص لقانون �لعقوبات. لقد تغّيرت عالقة 

�لذنب وخبر�ت �لذنب وم�ضاعر �لذنب مع تو�لي عقود �ل�ضنين. لكّننا 

لن ن�ضتطيع �لهروب من �لتعاطي مع م�ضاألة �لذنب في �لم�ضتقبل �إن 

�أردنا �أن نفهم هوّيتنا �لجمعية على �أ�ضا�ص �أنها تطّورت تاريخياً.

هامبورغ،  جامعة  في  �ل�ضيا�ضية  �لعلوم  في  �أ�ضتاذ  هو  ر�ي�ضل:  بيتر 

ومخت�ص في مجال �لتاريخ �لنازي في �ألمانيا.

�لن�ص ماأخوذ من كتاب بيتر ر�ي�ضل »�لتغلب على �لما�ضي في �ألمانيا«. 

(Vergangenheitsbewältigung in Deutschland), © C.H. Beck Verlag, 2007 
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ٌب تذكاري فريد في نوعه ومن�شاأة بحثية تذكرنا منذ العام 1٩٧٩، يوجد في مدينة كولونيا االألمانية ُن�شْ

 ب�شكل معين من اأ�شكال االأجهزة القمعية، التي ا�شتحدثها النظام النازي. اإنها تذكرنا باأ�شاليب االإرهاب 

البيروقراطي، وطرائق التعذيب الج�شماني، التي مار�شها»الغ�شتابو« في عهد النظام النازي.

Simone Falk    شيمونه فالك�

كي ال نن�سى: �سبائك نحا�سية باأ�سماء ال�سحايا

مركز توثيق جرائم النازية في مدينة كولونيا

�لعزيزة/ ففي  �لزوجة  �أيتها  �لبعد، يهديك زوُجك تحياته  ''ِمْن على 

غياهب �ضجن جهاز �لأمن �ل�ضيا�ضي �لتابع للنظام �لنازي يذوق هذ� 

�لحرية  لكن  �ل�ضباك./  �إلى  نظرة  يلقي  حينما  �لعذ�ب،  مر  �لزوج 

و�لبُنَيَّة �لعزيزة بعيدتان عنه كل �لبعد/ وبال �أمل، وبمجهود ل طائل 

منه، يلطخ هذ� �لزوج �لحيطان/ بالر�ضائل �لتي يحررها �إلى زوجته 

�لعزيزة (...)''.

تمرق مجموعة تالميذ في مقتبل �لعمر من �أمام هذه �لر�ضالة. يمعن 

�لتالميذ �لنظر فيها وفيما �ضو�ها من كتابات ورموز ونقو�ص موجودة 

ويرهفون  �ل�ضتعالمات،  لوحة  على  ومعلقة  �لزجاجي،  �لباب  خلف 

�ل�ضمع لحديث مر�ضدة �لمركز. وفيما كان بع�ص �ل�ضبيان و�لفتيات 

�لبع�ص  �لده�ضة جبين  علت  ب�ضوت خفي�ص،  وي�ضحكون  يتهام�ضون 

�لآخر، و�أخر�ضت �لحيرة ل�ضانهم، ور�حو� يلقون نظرة م�ضترقة، على 

وقع  من  للتخفيف  يبدو،  ما  على  منهم،  رغبة  ــ  �لمحمولة  هو�تفهم 

كلمات �لمر�ضدة ومن وقع �لعبار�ت �لمكتوبة في ر�ضائل ورموز ور�ضوم 

ز�د عددها على 1٨٠٠ خطها �لنزلء، على جدر�ن زنز�نات �ل�ضجن، 

�لكائن في قبو �لعمارة �لم�ضماة »د�ر �إل دي« (EL De-Haus). وكانت 

و�أحمر  و�لفحم  بالطبا�ضير  تُكتب  و�لر�ضوم  و�لرمز  �لكلمات  هذه 

و�لأظافر.  �لم�ضامير  بو��ضطة  تُحفر  �أو  �لر�ضا�ص  باأقالم  �أو  �ل�ضفاه 

�ضاهد  و�لر�ضائل،  �ل�ضعرية  �لمقطوعات  فكثرة  �لحال،  كانت  ومهما 

�أكيد، على ما كان ينتاب �ل�ضجناء من م�ضاعر ذعر من ناحية وتطلعات 

و�آمال من ناحية �أخرى علماً باأن هذه �لمقطوعات �ل�ضعرية و�لر�ضائل 

قد كانت، في �أغلب �لأحيان، �آخر تحيات ير�ضلها �ل�ضجناء �إلى �لعالم 

��ضم مر�ضلها.  من  �لتحيات، خلو�ً  �لبع�ص من هذه  �لخارجي. وجاء 

ــ قبل  »�لغ�ضتابو«   �ل�ضري  �لدولة  �أمن  �لتي جهاز  �لموؤلفة،  فالآلف 

ـ على �عتقالها في هذ� �ل�ضجن،  �نهيار �لنظام �لنازي في �لعام 1٩٤٥ـ 

على مدى �أيام و�ضهور كثيرة، قبل �أن يتم ترحيلها في �أغلب �لأحيان، 

�أغلبها  يز�ل  ل  �لحالت،  من  كثير  في  �إعد�مها  يتم  �أن  قبل  من  �أو 

بنحو  هوياتهم  على  �لتعرف  تم  منهم  �ضئيل  فعدد  �لهوية.  مجهول 

دقيق و�أكيد. ولكن، دعونا نروي �لأحد�ث من بد�ياتها من عام 1٩33.

اإرهاب في كولونيا

�لإمبر�طورية  مجمل  في  �لحكم،  مقاليد  على  هتلر  ��ضتيالء  عقب 

�إلى  �لنازي،  �لإرهاب  �أدو�ت  �أد�ة من  �إلى  �لغ�ضتابو  �لألمانية، تحول 

جملة  فمن  و�ضلطاناً.  �إرهاباً  �لنازي  �لنظام  �أجهزة  �أكثر  من  و�حد 

�لوظائف �لعديدة �لمكلف بها هذ� �لجهاز كانت هناك وظيفٌة تفر�ص 

عليه، �أن يتق�ضى كَل حركٍة من حركات �لمو�طنين و�أن يق�ضي على 

�أعد�ء �لنظام �لنازي ويالحق �لعنا�ضر غير �لمو�لية له. وكان جهاز 

�لذكر  �ل�ضابقة  دي«  »�إل  د�ر  �إلى   1٩3٥ عام  �نتقل  قد  �لغ�ضتابو 

و�لو�قعة في مركز �لمدينة، وي�ضير ��ضم �لمبنى �إلى �لأحرف �لأولى 

لمالكه �ل�ضابق �لتاجر ليوبولد د�مين.

زنز�نات  ع�ضر  من  يتكون  �ضجن  �إلى  �لد�ر  قبو  �لغ�ضتابو  حول  وقد 

�لجوية  �لغار�ت  من  للوقاية  ومخباأ  �لظالم  د�م�ضة  �إ�ضافية  وزنز�نة 

وب�ضعة حمامات وب�ضعة �ضالت مخ�ض�ضة للمكلفين بمهام �لحر��ضة. 

وكان هناك باب يف�ضي �إلى فناء �لُمجمع. وكان هناك حبل يتدلى، 

�أربعمائة  باأن ما يزيد على  �ل�ضجناء، علماً  يُ�ضتخدم م�ضنقة لإعد�م 

�ضجين قد تُوفو� هنا في �لأيام �لأخيرة من �لحرب.

يح�ضل  �لتي  بالو�ضايات  كبير  بنحو  ي�ضتعين  �لغ�ضتابو  جهاز  وكان 

من  لديه  وما  �لو�ضايات  هذه  خلفية  وعلى  �لمو�طنين.  من  عليها 

معلومات كان �لبولي�ص �ل�ضري يقوم با�ضتجو�ب �لم�ضتبه في ولئهم، 

عمليات  �أب�ضع  بحقهم  ويمار�ص  �ل�ضبهات،  حوله  تحوم  من  ويعتقل 

�لتعذيب من قبل �أن يقوم بترحيلهم. بيد �أن �ضحايا �أ�ضاليب �لقمع 

�لأفر�د  �أولئك  جملة  من  يكونو�  لم  �لغ�ضتابو،  يمار�ضها  كان  �لتي 

فقط �لذين حامت حولهم �ل�ضكوك باأنهم كانو� قد �ضاركو� بعمليات 

مناه�ضة للنظام. بل و�أي�ضا �أولئك �لأفر�د �لذين تعر�ضو� في �لنظام 

دو�فع  بفعل  وذلك  �لقهر،  �أنو�ع  �ضتى  و�إلى  �لمالحقات  �إلى  �لنازي 

عن�ضرية. وكان �ليهود من جملة �أولئك �لأفر�د �لذين كانو� ي�ضكلون 

وتحمل  �لنازي.  �لنظام  منظور  في  �لمجتمع''  عن  �ضاذة  ''عنا�ضر 

�ليهود من  �آلف  �لتابع لمدينة كولونيا وزر ترحيل  �ل�ضري  �لبولي�ص 

�لنظام  �ضيد  فبعدما  �لنازي:  للنظام  �لمناه�ضين  ومن  كولونيا  �أبناء 

�لنازي، في ثالثينيات �لقرن �لع�ضرين، وفي �لأر��ضي �لألمانية في 

من  �لمئات  �لنازيين  قبل  من  �لمحتلة  �لمناطق  وفي  �لأول  �لمقام 

�لمعتقالت ومع�ضكر�ت �لإبادة �لجماعية �ضهدت كولونيا �أي�ضاً، بدء�ً 

من �لعام 1٩٤٠، �أول عمليات ترحيل جماعية �إلى �أوروبا �ل�ضرقية.

�لألمانية  باللغات  �لزنز�نات  جدر�ن  على  �لمكتوبة  �لكلمات  �إن 

ما  كثير�ً  عديدة،  �أخرى  وبلغات  و�لفرن�ضية  و�لرو�ضية  و�لبولونية 

كانت �آخر كلمات يودع بها �لمعتقلون ذويهم. و�لمالحظ هو �أن هذه 

�لر�ضائل قد ظلت على مدى ع�ضر�ت �ل�ضنين ن�ضياً من�ضياً وذلك لأن 

�لطالء �لذي ُطليت به �لجدر�ن كان قد حجبها عن �لأنظار. وكانت 

بعدما  ترميمها وفك رموزها  وتم  �كت�ضافها  �لر�ضائل قد جرى  هذه 

�أزيح عنها �لطالء في �لعام 1٩7٩.

اإن�شاء ن�شب تذكاري

 ، (EL-DE-Haus) و�ضاءت �ل�ضدفة �لح�ضنة �أن تكون د�ر ليوبولد د�مين

و�حدة من بين ب�ضعة عمار�ت لم تتعر�ص للخر�ب و�لدمار �ل�ضامل، 

وبعد  �لحربية.  �لعمليات  �ضياق  في  �لمدينة  لهما  تعر�ضت  �للذين 

�لمجمع  مكونات  من  �لبع�ص  تاأجير  جرى  �لزمن  من  ق�ضيرة  برهة 

وتم تخ�ضي�ص �لبع�ص �لآخر منه لمختلف �لأجهزة �لإد�رية. فمن بين 

�لأجهزة �لمختلفة، �لتي مار�ضت عملها في هذ� �لمجمع، كان هناك 

كانت  ومهما  �لمتقاعدين.  �ضوؤون  ود�ئرة  �ل�ضخ�ضية  �لأحو�ل  مكتب 

�لحال، �لأمر �لذي ل مر�ء فيه، هو �أن �إمعان �لنظر في تاريخ مدينة 

كولونيا وفي �لوقائع �لتي كانت د�ر ليوبولد د�مين �ضاهد�ً عليها قد 

جاء متاأخر�ً كثير�ً ن�ضبياً، �أي جاء بعدما تز�منت، في �ضبعينات �لقرن 

�لم�ضل�ضل  عر�ص  بينها  من  كان  ــ  منا�ضبة  وقائع  ب�ضعة  �لع�ضرين، 

 (Kurt لي�ضكا  كورت  ومحاكمة   (Holocaust) »�لمحرقة«  �لأمريكي 

�لم�ضماة  �لوقائية،  �لوحدة  وقائد  �لغ�ضتابو  جهاز  مدير   ،Lischka)

»SS« (وهي وحدة �ضبه ع�ضكرية، م�ضتقلة، ت�ضطلع بمهام  �خت�ضار�ً 

�لند�ء ب�ضرورة در��ضة  ــ تعالى  �لنازي)  بولي�ضية، في �ضلب �لحزب 

تاريخ كولونيا و�إن�ضاء ن�ضب تذكاري في �لبناية �لتي كانت في �ضابق 

بلدية  مجل�ص  �تخذ   ،1٩7٩ عام  وفي  �لغ�ضتابو.  جهاز  ماأوى  �لزمن 

�لبولي�ص  يديره  كان  �لذي  �لمعتقل،  بتحويل  يق�ضي  قر�ر�ً  كولونيا 

لتوثيق  مركز  و�إلى  تذكاري  ن�ضب  �إلى  �لنازي،  �لحكم  �إبان  �ل�ضري 

عام  وفي  كولونيا.  مدينة  في  �لنازي  �لنظام  �قترفها  �لتي  �لجر�ئم 

1٩٨1 �ضار باإمكان �لجمهور زيارة �لمعتقل �لنازي في �ضكله �لجديد: 

�لمعتقل لم يتحول  �أن هذ�  �لم�ضاحة. بيد  كن�ضب تذكاري متو��ضع 

�إلى مركز حقيقي لتوثيق جر�ئم �لنظام �لنازي، �إل في عام 1٩٨7، 

�إلى  �لمركز  هذ�  �رتقى  وجيزة،  �ضنو�ت  وخالل  �لحين،  هذ�  فمنذ 

ن�ضب تذكاري ينا�ضب في �أهميته ذكرى �ضحايا �لنظام �لنازي.

مكان يعك�س الحقيقة بنحو �شادق واأمين

وحين يدخل �لز�ئر د�ر ليوبولد د�مين ي�ضتطيع في �لحال �لوقوف 

يزيد  ما  قبل  �لد�ر  هذه  عليها  كانت  �لتي  تقريباً،  �لهيئة  تلك  على 

على �ضبعين عاماً، �أي �أيام كانت معتقاًل مخ�ض�ضاً لمناه�ضي �لنظام 

زيحت عنها �أنقا�ص �لزمن، فبان 
ُ
�لنازي. فالجدر�ن �لجرد�ء، �لتي �أ

للعيان طالوؤها �لأ�ضلي و�لأر�ضية �لمكونة من �أحجار �ضماء وو�ضائل 

�لتدفئة �لقديمة و�لإ�ضاءة �لمثيرة للرهبة، �إن هذه كلها تجعل �لز�ئر 

يحيط علماً بالجو �لذي خيم في هذه �لعمارة وقتذ�ك. �إن �ل�ضالت 

�لو�قعة في �لجزء �لتاريخي من �أجز�ء �لعمارة. �أعني �لجزء، �لذي 

يحت�ضن منذ عام 1٩٩7، معر�ضاً د�ئماً عن »كولونيا في حقبة �لحكم 

و�ل�ضور  فهي  معر�ضاً.  لتكون  وعي  عن  �ختيارها  جرى  �لنازي«، 

�لزو�ر  ولإر�ضاد�ت  لال�ضتعالمات  �لمخ�ض�ضة  و�للوحات  �لكثيرة 

و�لمر�كز �لمختلفة �لم�ضممة لتلبية حاجات و�ضائل �لإعالم؛ �إن هذ� 

ملمو�ص حقاً.  وباأ�ضلوب  ومبا�ضر  قوي  بنحو  �لد�ر  تاريخ  يعك�ص  كله 

�لتي  �ل�ضادقة،  �لت�ضور�ت  �أن  �إليه، هو  �لإ�ضارة  �لذي تجدر  و�لأمر 

يكت�ضبها �لز�ئر في هذ� �لمكان - �أي في �لطابقين �لعلويين �لكائنين 

على  �لم�ضرف  �لإد�ري  �لجهاز  ماأوى  كانا  و�للذين  �لد�ر،  هذه  في 

للز�ئر  تبان  ــ ل  �لغ�ضتابو  �لتي يمار�ضها  �لإرهابية،  �لعمليات  تنفيذ 

بالنحو �لقوي، �لذي تبان فيه م�ضائب �لعتقال، في �لقبو وفي ما 

�ضادق  وباأ�ضلوب  كثب،  عن  �لز�ئر  يلم�ص  عديدة.  زنز�نات  من  فيه 

�لدللت، عنف �لإرهاب �لج�ضماني �لذي تعر�ص له �لمعتقلون، في 

م�ضاهدته  من  حتى  �لإرهاب.  عنف  يلم�ص  �لزمن،  من  �لحقبة  تلك 

�أن  ــ من هنا، فاإنه لأمر ي�ضير على �لفهم  لجدر�ن �لزنز�نات فقط 

�كت�ضبو�،  �لذين  �لتذكاري،  �لن�ضب  زو�ر  من  �ل�ضبان  بع�ص  يحاول 

حديثاً، �ضيئاً من �لمعرفة، بخ�ضائ�ص �لنظام �لنازي، ت�ضلية �أنف�ضهم، 

من خالل �إلقاء نظرة على تلفوناتهم �لمحمولة، �أو من خالل تعمد 

مد�عبة زمالئهم في �لدر��ضة، كما لو كانو� غير مكترثين، بالدللت 

يحاول  �لت�ضرفات  فبهذه  �لمكان.  هذ�  بها  يزخر  �لتي  �لتاريخية، 

�لماثلة �ضورها  �لوقائع  �أنظارهم عن وخامة  �ل�ضبان، تحويل  هوؤلء 

�لتي  �لأحد�ث،  ب�ضاعة  عن  بخو�طرهم،  و�لبتعاد  ناظريهم،  �أمام 

�ضهدها �لمكان.

�إتاحة  �إلى تحقيقه:  وهذ� هو بالذ�ت �لمنهج، �لذي يرمي �لمعر�ص 

كان  �إذ�  و�لتحفظ،  �لفتور  على  محافظاً  يبقى  لأن  للز�ئر،  �لفر�ضة 

يلتم�ضهما  كان  �إذ�  و�لتجاوب،  بالمجابهة  يت�ضف  ولأن  لهما،  بحاجة 

لنف�ضه. ول تجري هنا دغدغة �لعو�طف،  فتعليم �ل�ضبان »�ل�ضتجابة 

�إلى  �لمرء  ي�ضعى  �لتي  �لأمور  جملة  من  و�لهلع«  �لذهول  لم�ضاعر 

و�لن�ضو�ص  �لبيانية  �لر�ضوم  تبقى  �أن  غرو،  ل  هنا،  من  تفاديها. 

ق�ضري  ب�ضكل  نف�ضه  يفر�ص  �ضيء  فال  �لكو�لي�ص.  خلف  و�ل�ضور 

وباأ�ضلوب مفرط في �لظهور. وبالتالي، فاإن َمْن يريد �أن يكون ''قريباً'' 

من �لوقائع �لتاريخية، ما عليه �ضوى �ل�ضتعانة بالمر�كز �لمخ�ض�ضة 

لو�ضائل �لإعالم و�لبالغ عددها 13 مركز�ً و�لُمزودة بمو�د م�ضموعة 

وم�ضورة ي�ضتغرق عر�ضها �أكثر من 3٠٠ �ضاعة؛ علماً �أن هذه �لمو�د قد 

��ضتملت على لقاء�ت �ضحفية مع �ضهود عيان، ينحدرون من جماعات 

مختلفة، جماعات كانت قد عانت من ويالت �لإرهاب �لنازي.

د�مين  ليوبولد  د�ر  تاأوي  و�لمتحف  �لتذكاري  �لن�ضب  على  وعالوة 

للبحوث و�لوثائق في �لوقت �لر�هن. ويعمل في هذ� �لمركز  مركز�ً 

�لمقابالت  بغربلة  �لمكلفين  �لموظفين  من  وعدُد  موؤرخين  �ضتُة 

�لنازية،  �لحقبة  عا�ضرو�  عيان  �ضهود  مع  تُجرى  �لتي  �ل�ضحفية، 

و�لوثائق  �لفوتوغر�فية  �ل�ضور  من  �لموجود  لتمحي�ص  ومنتدبين 

�لمختلفة. وللتعمق بالبحث في طائفة من �لمو�ضوعات ذ�ت �لأهمية 

و�إ�ضد�ر ما يهم �لدو�ئر �لعلمية و�لجمهور �لعام من موؤلفات من بينها 

في  ن�ضر،  د�ر  في  �لمذكور  �لبحوث  مركز  ين�ضرها  د�ر�ضات  �ضل�ضلة 

�ضالت  في  تُقام  و�ضنوياً،   .(Emos Verlag) �إيمو�ص  ��ضمها:  كولونيا، 

لأمور  مخ�ض�ضة  ندوة  مائة  من  �أكثر  �لنازية،  جر�ئم  توثيق  مركز 

كثيرة �أمور من بينها �إتاحة �لفر�ضة �أي�ضاً للموؤلفين لأن يقروؤو� �أمام 

�لجمهور �ضيئاً من �إنتاجهم ولعقد حلقات لمناق�ضة �لأمور �لمختلفة 

و�إلقاء محا�ضر�ت وتنظيم �لعديد من ور�ضات �لعمل؛ كما يُقام ما ل 

يقل عن �أربعة معار�ص خا�ضة في كل عام. وغني عن �لبيان �أن هذه 

مو�جهة �لما�ضي �لأليم  |  �ضيمونه فالك: كي ل نن�ضى: �ضبائك نحا�ضية باأ�ضماء �ل�ضحايا معهد غوته  |  فكر وفن، عدد ٩٨
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كتابات على جدر�ن �إحدى زنازين �لنظام �لنازي في كولونيا
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�لمعار�ص �لخا�ضة، تعمل على تعميق �لفو�ئد، �لتي يرمي �إلى 

�لحكم  حقبة  في  »كولونيا  �لم�ضمى  �لد�ئم  �لمعر�ص  تحقيقها 

�لمختلفة  �لمو�ضوعات  عمق  من  تزيد  لأنها  وذلك  �لنازي«، 

تدخل  ل  �أخرى  مو�ضوعات  لعر�ص  �لمنا�ضبة  �لفر�ضة  وتمنح 

بال�ضرورة في �ضلب مهام �لمعر�ص �لد�ئم.

موؤ�ش�شة ثقافية ومكان للتعلم

على  تقت�ضر  ل  �لنازية  جر�ئم  توثيق  مركز  وظيفة  �أن  �إل 

عليه  يفر�ص  �لو�جب  �أن  يرى  فالمركز  فح�ضب:  �لما�ضي 

بدور  و�لبحث،  للذكرى  كمكان  دوره  على  عالوة  ينه�ص،  �أن 

يجري  فهنا،  للتعلم.  �لمنا�ضب  و�لمكان  �لثقافية  �لموؤ�ض�ضة 

�أعني  �لتربوية؛  وظيفتهم  �أد�ء  من  لتمكينهم  �لمعلمين  �إعد�د 

تالمذتهم  على  �لنازي  �لنظام  مو�ضوع  عر�ص  من  لتمكينهم 

في  و�إ�ضكاليات  تعقيد�ت  من  فيه  ما  وبرغم  �لو�في،  بال�ضكل 

كثير من �لأحيان. على �ضعيد �آخر، ثمة مكتب تثقيفي، ُملحق 

�لمعلومات  تقديم  �إلى  يهدف  �لنازية  جر�ئم  توثيق  بمركز 

و�لإر�ضاد�ت �ل�ضرورية لمناه�ضة �لتطرف �ليميني و�إلى �إحياء 

�لندو�ت و�إعد�د ور�ضات �لعمل في �لمد�ر�ص ومر�كز �ل�ضباب 

و�لم�ضانع بال مقابل مادي، من ناحية لتبيان مخاطر �لتطرف 

لتزويد �لجمهور  �أخرى  �لعنف، ومن ناحية  �ليميني وممار�ضة 

بمتطلبات �لوقاية من هذه �لمخاطر.

ومن خالل ما لدى مركز جر�ئم �لنازية من موقع خا�ص على 

�ضبكة �لإنترنت، ي�ضتطيع �لمهتم، �إعد�د زيارته لن�ضب �لتذكاري 

و�لمعر�ص قبل زيارته لهما وتعميق معلوماته عنهما عقب �لنتهاء 

من زيارتهما. فمن خالل هذ� �لموقع، ي�ضتطيع �لمرء، �لح�ضول 

�لمو�ضوعات  �ضتى  تتناول  معمقة  وبيانات  معلومات،  على 

�أ�ضف  �لمختلفة.  و�لندو�ت  وبالم�ضروعات  بالمركز  �لخا�ضة 

وطلبة  �لمد�ر�ص  لتالميذ  يتيح  �لمعلومات،  بنك  �أن  هذ�،  �إلى 

�لجامعات �لوقوف بنحو ي�ضير على ماهية �لم�ضادر و�لمر�جع 

�لمتاحة. وعلى �ل�ضعيد نف�ضه، فاإن �لمهتم ي�ضتطيع ��ضتخد�م 

محتويات �لمكتبة �لملحقة بد�ر ليوبولد د�مين بي�ضر وبال عناء. 

من ناحية �أخرى، �ضم ما ي�ضمى »كتاب �لذكرى«، �لموجود في 

بنك �لمعلومات �لمذكور، �أ�ضماء كافة �ضحايا �لنازية من �أبناء 

ما  يروي  »تاريخ  �لم�ضمى  �لم�ضروع  ويحظى  �ليهود.  كولونيا 

كابده �لبع�ص«، في �ضياق ما نحن في �ضدى �لحديث عنه: فهذ� 

�لم�ضروع �ضم ما يزيد على مائة لقاء �ضحفي مع �ضهود عيان 

كانو� ب�ضفتهم من �أبناء كولونيا، قد عا�ضو� �أحد�ث ذلك �لزمن 

�لحرب.  في  كابدوه  ما  �ل�ضحفية،  �للقاء�ت  هذه  في  وروو�، 

وكان قد جرى ت�ضجيل هذه �لأحاديث �ل�ضحفية على �أ�ضرطة 

�لأ�ضرطة  هذه  �إن  للجمهور.  متاحة  بالتالي  و�أم�ضت  �لفيديو 

في  �لمتج�ضدة  �لجماعية  �لذ�كرة  ''�ضيغ  من  �ل�ضيغة  هذه  ــ 

فح�ضب،  للموؤرخين  لي�ص  ثميناً  كنز�ً  ت�ضكل  ــ  فيديو''  �أر�ضيف 

�لفر�ضة  تتيح  فهي  �أي�ضاً.  �لتاريخية  بالم�ضائل  وللمهتمين  بل 

كابدو�  �أفر�د  �نفعالت  بها  جادت  حية،  رو�ية  على  للوقوف 

�لجور و�لظلم وكتب لهم �لحظ �أن ينجو� من �لإرهاب و�لقمع، 

�للذين مار�ضهما �لنظام �لنازي في كولونيا.

لوحات معدنية �شغيرة ت�شمن اأال يبقى ال�شحايا 

مجهولي الهوية

�إن �لعمل �لبحثي، �لر�مي �إلى �إحياء ذكرى �أحد�ث معينة يت�ضف 

باأن يكون خليطاً يجمع بين ما هو بال هوية، وما  و�أبد�ً  د�ئماً 

هو معروف �لهوية، بين ما هو تكهنات �ضرفة، وما هو حقائق 

و�لتعرف  �ل�ضحايا،  هوية  تحديد  �أن  في  �ضك  من  وما  ثابتة. 

�أحد  �إنما هي  �أ�ضمائهم، و�لمو�ظبة على تخليد ذكر�هم،  على 

�لتذكارية.  �لن�ضب  خالل  من  تحقيقها  �لمر�د  �لأهد�ف  �أهم 

م�ضروع  �إلى  متميز  بنحو  �لإ�ضارة  �ل�ضياق،  هذ�  في  وينبغي، 

تفر�ص  �لنازية  �ضحايا  عن  معلومات  تحتوي  معدنية  ''لوحات 

على �لمارين �لتعثر بها و�لتوقف عندها'' (Stolpersteine)، �أعني 

ورعاية  بدعم  وحظي  �أولً  كولونيا  من  �نطلق  �لذي  �لم�ضروع 

مالحظته،  تجدر  �لذي  و�لأمر  �لنازية.  جر�ئم  توثيق  مركز 

�إلى م�ضروع عالمي  هو �أن هذ� �لم�ضروع قد �رتقى فيما بعُد 

�لأبعاد و�ضار �أحد �أ�ضهر �لم�ضاريع �لثقافية �لأوربية في مجال 

�إحياء ذكرى �ل�ضحايا. ول بد هنا من �لإ�ضارة �إلى �لفنان غونتر 

تحقيق  �لع�ضرين في  �لقرن  ت�ضعينات  في  �ضرع  �لذي  ديمنيغ، 

لوحات  �ضكل  �لمعدنية  �لقطع  هذه  وتتخذ  �لم�ضروع.  هذ� 

ويجري  �ضنتمتر�ت.   1٠ �أ�ضالعها  من  �ضلع  كل  طول  مربعة، 

و�ل�ضقق  �لمنازل  و�أمام  �لم�ضاة  طريق  في  �ل�ضبائك  هذه  زرع 

عدمو� �إبان �لحكم 
ُ
�لتي كان ي�ضكنها �ل�ضحايا، �لذين ُرحلو� و�أ

�لنازي. ويقوم �أ�ضحاب �ل�ضاأن في هذ� �لم�ضروع بحفر كلمات 

''كان ي�ضكن  بعبارة مفادها:  تبد�أ  �لمعدنية،  �ل�ضبائك  في هذه 

هنا...''. ومن ثم يُ�ضار �إلى ��ضم �ل�ضحية و�إلى �لبيانات �لخا�ضة 

بها، �أعني بيانات من قبيل تاريخ ترحيله و�إعد�مه و�لجهة �لتي 

تم  �لآن  ب�ضاأنها معلومات موثقة. وحتى  �إِْن توفرت  �إليها  ُرحل 

زرع حو�لي ٤3 �ألف �ضبيكة في مختلف �أنحاء �ألمانيا. علماً باأن 

هذ� �لم�ضروع �ضار يحظى بتاأييد ودعم دوليين وتزد�د محاكاته 

من يوم لآخر، في �لعديد من �لأقطار.

خارج  �لذكرى  �إحياء  �ضيغ  من  �ضيغة  �إل  �ل�ضبائك  هذه  وما 

زرع  خالل  فمن  �لذكرى.  ن�ضب  عن  وبعيد�ً  �لمتحف  جدر�ن 

�أم�ضت ذكرى �ل�ضحايا،  هذه �ل�ضبائك في قارعات �لطرقات، 

محفورة في �ل�ضلب و�لحديد و�ضارت ت�ضكل جزء�ً من مالمح 

ذكرى  �أ�ضكال  من  �ضكاًل  �أم�ضت  تبنتها.  �لتي  و�لأحياء  �لمدن 

�أن يتوقفو� عندها: لأن  �لمارة �لذين يتعثرو� بها  تفر�ص على 
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�ضبائك نحا�ضية

عليها �أ�ضماء 

�ضحايا �لنظام �لنازي

Photo: Stefan Weidner 

يتوقفو� ويقروؤو� �أ�ضماء �ل�ضحايا ويحيطو� علماً بالم�ضير، 

�لذي �آلو� �إليه ــ بالتاريخ ووقائعه.

ربما. ال يزال ثمة اأمل

�إن جهل �أ�ضماء وهويات �لأفر�د، �لذين حفرو� �لبع�ص من 

�لكلمات �لمكتوبة على جدر�ن �لزنز�نات �لكائنة في قبو 

�لمجمع �لذي ��ضتخدمه �لنازيون في تلك �لأيام معتقاًل 

يترك بال ريب، �ضيئاً غام�ضاً ، �ضيئاً لم تتم ف�ضوله بعُد. 

�إذ� قلنا، هذ� �ل�ضعور قد طغى على �أولئك �لتالميذ �أي�ضاً، 

�لذين كانو� يقومون بزيارة د�ر ليوبولد د�مين. فما حدث 

في تلك �لأيام، �أمر يعنيهم �أي�ضاً، �إنه ل يز�ل ماثاًل �أمام 

هذه  وتبقى  مبا�ضر.  بنحو  باهتمامهم  ويحظى  ناظريهم 

�لحقيقة قائمة، حتى و�إن �أخذنا بالعتبار �أن �ضبعة عقود 

من �لزمن تف�ضل بينهم وبين ذلك �لزمن ووقائعه. وربما 

من  �لنتهاء  بعد  �لمدر�ضة  �إلى  �لعودة  عليهم  �ضيتعين 

�لذي  �ليوم  في  �لدرو�ص  �ضتتعطل  ربما  �لمتحف،  زيارة 

�لألمانية،  �للغة  مادة  �ضتكون  ربما  �لمتحف،  فيه  ز�رو� 

على وجه �لخ�ضو�ص، هي �لح�ضة �لدر��ضية �لتي �ضيتعين 

عليهم ح�ضورها. ربما �ضيرحبون كثير�ً  بتغيير �لمو�ضوع، 

يتبحرون  ربما  �لمتحف.  تفا�ضيله في  �إلى  �أ�ضغو�  �لذي 

تتعلق  تفا�ضيل  من  �لمعلمة  �إليهم  به  تتحدث  فيما  �أكثر 

بقو�عد �للغة �لألمانية. وربما �ضيحيطون علما في هذ� 

�ليوم بحقيقيتين مختلفتين - حقيقة مكتوبة على �ضبورة 

جدر�ن  على  كتابتها  تمت  �أخرى  وحقيقة  �لمدر�ضة، 

�ل�ضجن �لنازي:

�للغة  قو�عد  تجيزه  ل  �أمر�ً  �ليوم  هذ�  في  تعلمو�  فهم 

منها  �لنتهاء  يمكن  ل  جماًل  ثمة  �أن  تعلمو�  �لألمانية؛ 

من خالل و�ضع نقطة في نهايتها ــ وتبقى هذه �لحقيقة 

جدر�ن  على  مكتوبة  بعبار�ت  �لأمر  تعلق  �ضو�ء  قائمة، 

زنز�نة �أو بجملة قد �ُضرع في كتابتها قبل ما يزيد على 

�ضحايا  حالة  �لفظيعة،  �لحالة  هذه  �إن  عاماً.  �ضبعين 

�أمر�ً ل يز�ل  �أ�ضماءهم، ��ضتحدثت  ما عاد �لمرء يعرف 

يفر�ص نف�ضه بنحو ل منا�ص منه في �أوروبا عامة، وفي 

�ألمانيا على وجه �لخ�ضو�ص. بمعنى �ضرورة �إن�ضاء نُّ�ْضب 

بالمهام  �ل�ضطالع  و�ضرورة  بحثية  وموؤ�ض�ضات  تذكارية 

�لإر�ضادية.

�ضيمونه فالك: موؤرخة و�ضحافية �ألمانية. 

ترجمة: عدنان عبا�ص

''من ال يقدر على اأن يتذكر الما�شي، �شيكون لزاما عليه اأن يعيده''، هذه الكلمات الماأخوذة من الفيل�شوف 

 .)Auschwitz( جورج �شانتانيا مكتوبة على لوحة موجودة في متحف مع�شكر االإبادة الجماعية في اأو�شفيت�س

ولكن، ما المق�شود بـ »تذكر الما�شي«، ال �شيما حينما ناأخذ باالعتبار، اأن التذكر عملية ديناميكية، كما يتبين

 لنا من مطالعة الذكريات الكثيرة، التي تركها لنا االأفراد، الذين عا�شوا ذلك الما�شي، وكانوا �شهودا عليه؟

Stanisław Strasburger    شتاني�شواف �شترا�شبورغر�

اإحياء ذكرى الما�سي ــ ولكن باأي اأ�سلوب؟

بولندا مثااًل للتغلب على اآثار االحتالل

في يوم كثيف �ل�ضباب من �أيام ني�ضان/ �أبريل من �لعام 

طائرة  �لرو�ضية  �ضمولين�ضك  مدينة  في  تحطمت   ٢٠1٠

بولندية حكومية. هذه �لكارثة �أودت بحياة رئي�ص �لجمهورية 

وزوجته ورئي�ص �أركان �لجي�ص �لبولندي ومحافظ �لم�ضرف 

�لوطني وعدد كبير من �لبرلمانيين ومن رجال �لدين وكباِر 

�لموظفين �لحكوميين. كان �لرئي�ص في طريقه على ر�أ�ص 

وفد حكومي للم�ضاركة في �إحياء �لذكرى �ل�ضبعينية، لما 

.(Katyn) ي�ضمى مجزرة كاتين

ولم تتطرق �لتقارير �لخا�ضة باأ�ضباب �لكارثة ل من قريب 

ول من بعيد �إلى �حتمال �أن يكون هناك تفجير مق�ضود. 

لكن لو �أخذنا هدف �لرحلة ومكان �لكارثة و�ل�ضدى �لذي 

خلفته هذه �لكارثة بعين �لعتبار، يوحي باأنه من �ل�ضعوبة 

�أف�ضل،  �أخرى، تعك�ص بنحو  �لعثور على منا�ضبة  بمكان، 

�أ�ضلوب بولند� �لر�هنة، في تعاملها مع ما�ضيها. �إن هذه 

�لبالد، �لتي �حتلتها جارتاها �لقويتان رو�ضيا و�ألمانيا في 

مثالً جيد�ً  ناحية،  من  تكون  �أن  يمكن  �لع�ضرين،  �لقرن 

ناحية  ومن  عا�ضتها،  �لتي  �لمحن  تد�عيات  للتغلب على 

�أخرى تمثل تحذير�ً قوياً ير�فق �لتطور �لذي ت�ضلكه ذ�كرة 

تاريخية تبلورت في �ضياق تبعية �ضيا�ضية، ��ضتغرقت حقباً 

زمنية طويلة.

و�أ�ضعر في هذ� �ل�ضياق ب�ضعوبة كبيرة في غ�ص �لطرف 

عن �لقر�ئن �لمهمة، �لكائنة بين تاريخ بولند� وجير�نها 

من ناحية، وتاريخ �ل�ضرق �لأو�ضط عامة، خ�ضو�ضا �لقوى 

�لإقليمية ك�ضوريا ولبنان و�إ�ضر�ئيل، من ناحية �أخرى. ومع 

�أن مناق�ضة هذه �لم�ضاألة �أمٌر يتخطى �لإطار �لعام لهذه 

�لمقالة �إل �أنه ل ي�ضعني �إل �أن �أدعو� �لقر�ء ثاقبي �لنظر 

و�لفكر �إلى �أن يقروؤو� هذه �لمقالة �ضمن هذ� �لمنظور.

�شاهد عيان عا�س اأحداث الما�شي

�إن �لجريمة �لب�ضعة �لتي �ضهدتها مدينة كاتين �لرو�ضية 

نف�ضية  �ضدمة  وخلفت  جرحاً  تركت   ،1٩٤٠ �لعام  في 

�أكثر �لجروح و�ل�ضدمات �لنف�ضية �لتي تعر�ضت لها  من 

�لثانية  �لعالمية  فالحرب  �لمعا�ضر.  تاريخها  في  بولند� 

تركت بعد �ندلعها بحو�لي عام و�حد تد�عيات مختلفة، 

كان من جملتها قيام �ألمانيا �لهتلرية ورو�ضيا �ل�ضوفيتية 

باحتالل بولند�. وتحمل �لظروف �لتي عا�ضتها جدتي في 

تلك �لحقبة دللت كبيرة. فبعدما تم ��ضتدعاوؤها للخدمة 

ع�ضكرية  كتيبة  برفقة  �ن�ضحبت  كممر�ضة،  �لجي�ص  في 

من �لعا�ضمة، وتحركت باتجاه �ل�ضرق. وحالها في ذلك 

و�عتقدت  ونهار�ً.  لياًل  �ل�ضير  �لمو��ضلين  �لجنود  حال 

�إلى  و�ضلت  ما  �إذ�  �أي�ضا،  بمقدورها  �ضيكون  �أنه  جدتي 

ذلك �لجزء من �لبالد، �لذي لم تحتله �لقو�ت �لألمانية 

�لغازية بعُد، �للتحاق بقو�ت متما�ضكة �ل�ضفوف وعالية 

�إل  م�ضاد.  هجوم  �ضن  على  وقادرة  �لقتالية  �لمعنويات 

من  بدلً  كانو�،  فيها،  خدمت  �لتي  و�لكتيبة  جدتي  �أن 

ذلك، قد وقفو� �أمام نقطة مر�قبة تابعة للجي�ص �لأحمر. 

�لجنود  رو�ضي  �ضابٌط  �أنذر  بولند�''،  تق�ضيم  جرى  ''لقد 

وجود،  لها  يعد  لم  دولتكم  ''�إن  وجوههم.  على  �لهائمين 

وبالتالي فاإن باإمكانكم �ختيار و�حد من �ثنين: �إما �لعودة 

�إلى �لألمان، �أو �لبقاء معنا على هذ� �لطرف من �لنهر، 

�لذي �أ�ضبح ي�ضكل �لحدود �لجديدة بين �ألمانيا و�لتحاد 

�أن  لكم  �لمر�فقين  �ل�ضباط  بمقدور  �أن  كما  �ل�ضوفيتي. 

ين�ضمو� �إلينا!''.

�لأحو�ل عن  من  باأي حال  يتحدث  �أحد  يعد  لم  بالطبع 

تنظيم هجوم م�ضاد. بيد �أن هذه �لحقيقة لم تكن �أ�ضو�أ 

تناقلت  ما  �ضرعان  �إذ  وهو�ن:  عجز  من  �لأمر  في  ما 

باأن �لقادة �ل�ضيا�ضيين و�لع�ضكريين،  يفيد  �لأفو�ه، خبر�ً 

قد هربو� �إلى خارج �لبالد. ومن نافلة �لقول �لإ�ضارة هنا 

لها  تعر�ص  �لتي  �لهزيمة  كانت  �لكبرى  �ل�ضدمة  �أن  �إلى 

�لدولة  لأر��ضي  تق�ضيم  من  تبعها  وما  �لبولندي  �لجي�ص 

�لحكومة  باأن  �ضعرو�  قد  كانو�  فالمو�طنون  �لبولندية. 

يو�جهون  بثقتهم قد خانتهم وتركتهم  �لتي كانت تحظى 

في  عنهم  تذود  وقوة  بيدهم  تاأخذ  قيادة  بال  م�ضيرهم 

مو�جهة ما �ألم بالبالد من كارثة. وهكذ�، فبينما �أ�ضيب 
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بقايا �لبنك �لمركزي �لبولوندي �أيام �نتفا�ضة و�ر�ضو

Photo: Stefan Weidner 

�لبع�ص من �لمو�طنين به�ضتيريا و��ضطر�بات ع�ضبية تعامل �لبع�ص 

�لآخر بالمبالة و�نعد�م �إح�ضا�ص مع �لأمر، وتحولو� �إلى �أ�ضخا�ص ل 

يعيرون �أي �هتمام لما يحدث  حولهم.

وكانت جدتي قد قررت �لعودة �إلى �لمنطقة �لو�قعة تحت �لحتالل 

�أن  ُكتب عليها  �لعا�ضمة، حيث  �إلى  فاإنها رجعت  وبالتالي  �لألماني. 

تعي�ص �ضت �ضنو�ت من �ضنو�ت �لحرب و�أن تق�ضي، من ثم، ٤٤ عاماً 

في دولة تخ�ضع لالحتالل �ل�ضوفيتي في و�قع �لحال. وكانت جدتي 

�لجي�ص  تكن �ضابطة في  لم  �لزمن، محظوظة فعاًل. فهي  في ذلك 

�أحد  وكذلك حال و�لدها. ولول هذه �لحقيقة لكانا قد �عتقال في 

مع�ضكر�ت �لعتقال �ل�ضوفيتية �ل�ضبيهة بمع�ضكر كاتين �لذي قتل فيه 

�ل�ضوفيت حو�لي ٢٢ �ألفاً من �لمو�طنين �لبولنديين. وهكذ� خ�ضرت 

بين  كبير  ت�ضابه  هناك  وكان  �ضباط.  من  لديها  ما  ن�ضف  بولند� 

�ل�ضيا�ضيات �لتي �نتهجها �لمحتلون: فالطرفان كانا قد عقد� �لعزم 

تجريد  بغية  وذلك  �لمثقفة،  �لطليعة  على  تاما  ق�ضاء  �لق�ضاء  على 

�لبالد من خ�ضائ�ضها �لفكرية.

جراح تتحدث عن نف�شها هم�شًا

�إن جريمة كاتين ل تز�ل حتى يومنا هذ� مادة لكثير من طرق �لتدلي�ص 

ومن  �لبولندية.  �لتاريخية  �لذ�كرة  في  �لمتد�ولة  �لخد�ع  و�ضبل 

�ضخرية �لتاريخ �أن يكون �لنازيون هم �أ�ضحاب �لف�ضل في �كت�ضاف 

هذه �لجريمة و�لإعالن عن تفا�ضيلها. فهوؤلء كانو� قد �أذ�عو� على 

�لمالأ، �أ�ضماء �ل�ضحايا و�أ�ضماء �لم�ضوؤولين عن �رتكاب هذه �لجريمة 

�لنكر�ء. �إل �أن �ل�ضوفييت كانو� ينكرون هذه �لأخبار جملة وتف�ضيال. 

وفيما بعد، �أي في حقبة بولند� �ل�ضيوعية، كان م�ضير َمْن يتحدث عن 

�أ�ضر�ر مجزرة كاتين �ل�ضجن. على �ضعيد �آخر تكتمت �لكتب �لمدر�ضية 

و�لأحاديث �لتي كانت يجري ترديدها في �لمنا�ضبات �لعامة، بالكامل 

هم  كانو�  �لنازيين  باأن  �لزعم،  و��ضلو�  �لجميع  �أن  �أو  �لم�ضاألة  على 

�لقتلة �لحقيقيون. �أما جدتي فلم يعد �أمامها خيار �ضوى �أن ت�ضتغل 

فر�ص �لتنزه في �لحديقة �لعامة، لتروي لي هم�ضا ما كانت �ضاهدة 

عيان عليه، بعد �أن تاأخذ �حتياطاتها باأن ل �أحد ي�ضمع ما تقوله.

وكما هو معروف فقد حدث تحول جذري، في �أوروبا �ل�ضرقية، في 

�لبولندية.  �لأر��ضي  �لأحمر من  �لجي�ص  �ن�ضحب  �لعام 1٩٨٩. فقد 

كما �أنهى �لتحاد �ل�ضوفيتي مو��ضلة دعمه لحكومة �لبالد �ل�ضيوعية 

ولم يعد يمار�ص �ضيطرته عليها. ولم يدم �لأمر طوياٍل، حتى �أم�ضت 

كاتين  �لحقيقيين عن جريمة  �لم�ضوؤولين  �ل�ضحيحة عن  �لمعلومات 

ما  �ضرعان  ولكن  ووجل.  تزويق  بال  �لتاريخ  كتب  في  متد�ولة  مادة 

تاأكدت حقائق �أخرى كثيرة كان من جملتها �أن ممار�ضة �لرقابة على 

�لأفكار وتزوير �لحقائق وكبت �لم�ضاعر وتجاهل جر�ح لم تلتئم بعد، 

على مدى عقود كثيرة من �لزمن، ل تعو�ص عنها رو�يات تتناقلها كتب 

�لتاريخ. فمع تحرير �لكلمة بد�أ �لن�ضال من �أجل خلق ثقافة تخت�ص 

باإحياء ذكرى �لوقائع �لتاريخية.

�شخرية قاتلة

�ضمعت باأخبار �لكارثة، �لتي تعر�ضت لها �لطائرة �لحكومية في �ضماء 

مدينة �ضمولين�ضك في �ضبيحة �ليوم �لذي �ضقطت فيه �لطائرة. فبعد 

ق�ضاء �إجازة ق�ضيرة في �لأردن، رجعت �إلى لبنان. وخالل �ل�ضاعات 

�لتالية تلقيت �لكثير من �لتعازي، لي�ص من �أ�ضدقاء عرب فح�ضب، بل 

ومن معارف �أجانب �أي�ضاً. ولم يحجم هوؤلء �لأ�ضخا�ص عن مو��ضاتي 

وطنية  ماأ�ضاة  �لحدث  هذ�  ''�إن  �ضامية:  معان  على  تنطوي  بعبار�ت 

�إننا   ... �لم�ضوؤوم  �لقدر  ت�ضتحقون هذ�  ل  �إنكم   .. لوطنك  بالن�ضبة 

ن�ضارك بولند� في حزنها بكل قلوبنا''.

وحينما تحدثت في بيروت في �ليوم �لتالي عن �ل�ضيا�ضيين �لذين لقو� 

حتفهم في تلك �لكارثة لم يجد �لبع�ص من �لأ�ضخا�ص �لذين تحدثُت 

جيد�ً  تعلم  ''�إنك  قبيل:  من  بعبار�ت  �ل�ضخرية  من  غ�ضا�ضًة  �إليهم، 

باأني �أ�ضارككم في �أحز�نكم �إل �أن تحطَم طائرة وم�ضرَع ما فيها من 

�ضيا�ضيين لبنانيين قد يكون منا�ضبة جيدة لإحد�ث �لتحول �لمن�ضود 

في �ضيا�ضتنا''.

ول تفوتني هاهنا �لإ�ضارة �إلى �أنني لم �أت�ضتتر �أبد�ً على �أنني ل�ضت من 

�أن�ضار حزب �لرئي�ص �لذي حكم �لبالد �آنذ�ك. وتبقى هذه �لحقيقة 

قائمة بالرغم من �أن عزم �أهم رجالت �لدولة في بولند� ورو�ضيا على 

�لم�ضاركة في �إحياء �لذكرى �ل�ضنوية لمجزرة كاتين وقيام �لتلفزيون 

�لبولندي  �أخرجه  �لذي  كاتين،  �ل�ضينمائي  �لفيلم  بعر�ص  �لرو�ضي 

تطبيع  في  كبير�ً  تحولً  �ضكال  قد   ،(Andrzej Wajda) فايد�  �أندريه 

�لعالقات بين بولند� ورو�ضيا.

كات�ضين�ضكي  ليـخ  �لـر�حل  �لرئـيـ�ص  �أن  �لكـارثـة  هـذه  �ضــخرية  ومن 

بخلق  تكفلو�  �لذين  �لأ�ضخا�ص  مقدمة  في  كان   (Lech Kaczynski)

عمدة  كان  حين  بولند�،  في  �لتاريخية  �لوقائع  ذكرى  �إحياء  ثقافة 

لمدينة و�ر�ضو. فبرعايته �ل�ضخ�ضية �أب�ضر فيلم كاتين �لنور في عام 

�لتاريخية،  �لذ�كرة  �أن ت�ضور�ت ليخ كات�ضين�ضكي ب�ضاأن  ٢٠٠7. بيد 

لالأمة  تعريفاً  تتبنى  فت�ضور�ته  بالقلق.  �ضعور�ً  د�خلي  في  تثير 

�لأحو�ل  من  حال  باأي  �لر�هن  ع�ضرنا  طبيعة  ينا�ضب  ل  و�لوطنية، 

�أمام  �لباب  يفتح  كما  �نتهازية.  ت�ضويات  في  �لدخول  من  يمنع  ول 

قبول حلول و�ضط في مو�ضوعات ت�ضتحق �أن يناق�ضها �لمجتمع بكل 

�ضر�حة. وكثير�ً ما كنُت �ألم�ص في هذ� �لنهج، �ضورًة تر�ضُم مالمح 

عظمى  قوى  �أطماع  �ضحية  تكون  �أن  قدرها،  كان  لو  كما  بولند�، 

�أجنبية وحلفاء، ديدنهم �لتاآمر عليها و�لت�ضتر على نو�ياهم �لخبيثة 

بالمظاهر �لز�ئفة. و�كت�ضبت وجهة �لنظر هذه �أهمية بينة بعد كارثة 

�أغلب  �لمهيمنة في  �لنبرة  �لر�هن،  و�أم�ضت حتى يومنا  �ضمولين�ضك 

�لحالت.

هل يعني ال�شرف الغرور بالنف�س؟

�إن فيلم كاتين، �ضورة �ضادقة لهذه �لت�ضور�ت بكل تاأكيد. ول تقت�ضر 

�أهميته على �أن مخرجه �لبولندي يتمتع ب�ضيت عالمي و�أنه، وبرعاية 

�لممثلين  خيرة  من  مجموعة  ح�ضد  في  نجح  قد  �لدولة،  رئي�ص 

للم�ضاركة في �لفيلم. فالأمر �لأكثر من هذ� �أهمية هو �أن �لفيلم قد 

�أم�ضى بمثابة مو�ضوع �إلز�مي في �لمو�د �لمقررة في �لمد�ر�ص. كما 

�ضارت وز�رة �لخارجية �لبولندية، تدعو� �لبعثات �لدبلوما�ضية، في 

�لخارج. وهكذ�  �لفيلم في  �إلى بذل جهدها لدعم  �لعالم  �أنحاء  كل 

تاريخية  حقائق  من  م�ضتقاة  مادته  �ضينمائياً  فيلماً  كاتين،  يعد  لم 

�لتاريخية  �لذ�كرة  يعك�ص  ثقافياً  و�ضيطاً  �أي�ضاً  �ضار  بل  فح�ضب، 
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�لبولندية. �إن هذه �لحقيقية ل يجوز للمرء �أن يتجاهلها 

عند تقييمه فيلم فايد�.

�ضباط  من  �ضئيلة  مجموعة  على  �لفيلم  �أحد�ُث  وتُركز 

وقتلوهم  كاتين  مدينة  �إلى  ونقلوهم  �ل�ضوفيت  �أ�ضرهم 

باأ�ضلوب وح�ضي. على �ضعيد �آخر، يترك �لفيلم �لم�ضاهدين 

يتابعون ما كانت �لزوجات و�لأمهات يكابدنه جر�ء عدم 

و�نتظارهن  و�أبنائهن  رجالهن  بم�ضير  �لدقيقة  معرفتهن 

في بع�ص �لحالت �ضنو�ت كثيرة على �أمل �أن يرجع �إليهن 

�أولئك �لذين ما عادو� على قيد �لحياة، منذ �أمد طويل. 

وي�ضتخدم �لمخرج نموذجاً يت�ضم بالتب�ضيط �إلى حد كبير: 

تعذيب  ديدنهم  ملحدون  �أ�ضخا�ص  يغتالهم  �أبرياء  �أنا�ص 

�لآخرين و�لتنكيل بهم غير �آبهين باأن �أقرباء هوؤلء �لأبرياء 

يقا�ضون �لأمرين ويتحملون �ضتى �أنو�ع �لعذ�ب ب�ضبب عدم 

معرفتهم بالم�ضير �لذي �آل �إليه ذووهم.

من ناحية �أخرى، �أثار �أول م�ضهد في �لفيلم ��ضتغر�بي. 

قبل  �أم�ضى  �ل�ضوفييت،  �أ�ضرهم  �لذين  �ل�ضباط،  فاأحد 

بدء عملية �لت�ضفير بفترة وجيزة قادر�ً على �لهروب من 

قب�ضة �ل�ضوفييت. فهو يتخطى كل �لم�ضاعب وينجح في 

�للتقاء بزوجته وطفلته �ل�ضغيرة. وتحاول زوجته و�بنته 

�أن  بيد  معهن.  و�لبقاء  �لفر�ضة  �نتهاز  ب�ضرورة  �إقناعه 

بزعم  �لطلب  هذ�  يرف�ص  �لفيلم  في  �لرئي�ضي  �لممثل 

�لجي�ص  في  فال�ضابط  �ل�ضرف،  معاني  مع  يتفق  ل  �أنه 

كان  �إذ�  �أبد�ً  بالهروب  �لتفكير  له  يجوز  ل  �لبولندي 

مخل�ضاً في �لمحافظة على �ضرفه.

معنى  على  �لتعرف  �أود  فاإني  �لتبرير،  هذ�  وبرغم 

هذه  تنطوي  فهل  �ل�ضرف.  با�ضم  بنف�ضه  ت�ضحيته 

حتفه  �ضيلقى  �ضاباً  �أن  من  �أكثر  هو  ما  على  �لت�ضحية 

هنا  �إننا  بلوعة؟  وتبكيه  عليه  تحزن  �أ�ضرة  ور�ءه  ويترك 

�ضيا�ضي  نجاح  لتحقيق  فر�ضة  بال  كفاح،  بال  موت  �إز�ء 

�أو تفوق معنوي. وهل �لمر�د هنا �لإ�ضادة بهذ� �ل�ضلوك 

و�لترويج له فعاًل، باعتباره �لمثال �لحق، �لذي ي�ضتحق 

�أن يقتدي به �لآخرون؟

�لتفكير  نمط  �لفيلم  في  �لم�ضهد  هذ�  عك�ص  وربما 

يُكلف  لم  لماذ�  �لوقت. ولكن  في ذلك  �لذي كان د�رجاً 

�لتفكير  نمط  على  �ل�ضوء  ت�ضليط  عناء  نف�ضه  �لمخرُج 

هذ� ومناق�ضته ب�ضيء من �لعمق؟ �لو�قع هو �أن �لفيلم جاء 

بعك�ص ما نود روؤيته فيه: فر�ضالة هذ� �لعمل �لفني، وهي 

ر�ضالة نمط ثقافة �إحياء ذكرى �لوقائع �لتاريخية، تتخذ 

في �لو�قع �ضيغة �لزيادة في �لح�ضا�ضية. فهناك �حتمال 

و�حد ل غير: �إن تف�ضير ما هو �ضالح وما هو طالح �أمر 

محدد م�ضبقاً.

نمط  على  �لفيلم  من  �لأولى  �لم�ضاهد  �أحد  وتدلل 

�ل�ضاحة  في  �لو�قعة  �لكني�ضة  فاأمام  هذ�:  �لتفكير 

من  بمعطف  مغطى  ج�ضماً  �لزوجة،  تالحظ  �لعامة، 

ن�ضب تذكاري ل�ضحايا �لنازية،

محطة قطار�ت لوت�ص ببولند�
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�لمعاطف، �لتي يرتديها �أفر�د �لقو�ت �لع�ضكرية. ور�ح 

وحينما  �لغائب.  روح  على  �ل�ضالة  يقر�أ  �لكهنة  �أحد 

غاية  في  وهي  �لج�ضم  من  �لمعطف  �لزوجة  �ضحبت 

م�ضجى  �إن�ضان  ثمة  لي�ص  �أنه  لها  تبين  و�لأ�ضى  �لحزن 

تحت �لمعطف �أ�ضاًل، بل كان تحته تمثال �لم�ضيح. هل 

�أر�د فايد� بهذ� �لأ�ضلوب �أن يقول لنا �إن وفاة �ل�ضباط 

بالت�ضحية  كبير  �ضبه  على  كانت  كاتين  في  �لبولنديين 

�لتي قدمها �بن �هلل؟

�أبطال  �أحد  ينجح  �لأمر  نهاية  ففي  �لحال  كانت  ومهما 

�نتهاء  بعد  ويعود  كاتين  مجزرة  من  �لنجاة  في  �لفيلم 

�لحرب �إلى بولند� �ل�ضيوعية. بيد �أنه ل ي�ضتطيع �لتغلب 

فيه  يرون  به  �لمحيطين  من  �لكثيرين  �أن  حقيقة  على 

�إلى  ثم،  من  ويدفعونه،  �لعدو  مع  تعاون  قد  �إن�ضاناً 

كاتين  نجا من مجزرة  �ل�ضخ�ص قد  كان هذ�  �لنتحار. 

�إل �أن هذه �لنجاة لم تمن عليه بال�ضعادة ور�حة �ل�ضمير 

�لمطاف:  نهاية  في  تحقق  �لذي  هو  �لعك�ص  �إن  �أبد�ً. 

فالتوبيخ  بنف�ضه.  نف�ضه  يقتل  �أن  عليه  فر�ضت  فنجاته 

�لذي كانت توجهه �إليه عائالت رفاقه �لمقتولين، كانت 

توؤنب �ضميره ب�ضدة. ففي �أفكارهم وكلماتهم وفي كل ما 

تطرح  �لعائالت  هذه  كانت  �أعمال،  من  يمار�ضون  كانو� 

عليه نف�ص �ل�ضوؤ�ل: لماذ� نجوت �أنت وحدك من �لكارثة، 

ولم ينج منها زوجي، ولم ينج منها ولدي...؟

وبناء على �لأ�ضلوب �لغريب، �لذي �نتهجه �لفيلم لردم هوة 

ربما  و�لكذب،  �لتكتم  من  عاماً  �أربعين  ��ضتغرقت  زمنية 

يبدو لنا هذ� �لت�ضور �لمفرط في �لح�ضا�ضية �أمر�ً لي�ص 

مرور  بعد  �لمرء،  ي�ضر  وحين  ولكن  �أ�ضاًل.  بالم�ضتغرب 

�ضبعين عاماً على �لوقائع �لمذكورة على �لتم�ضك بثقافة 

معينة ورعاية �أكيدة في �لعالم �لخارجي ينبغي بالذ�كرة 

�لتاريخية، و�لحالة هذه، �أن ت�ضتعيد هذه �ل�ضدمة، بنظرة 

تميز بين �لأحد�ث وتبتعد بالتالي، كل �لبعد، عن �لنظرة 

�ل�ضمولية.

البطاط�س الغ�شبانة

غير  بنحو  ح�ضا�ضاً  كان  نف�ضه،  كات�ضين�ضكي  ليخ  وحتى 

معتاد �أبد�ً، حين د�ر �لأمر حول �ضورة بولند� في �لعالم 

بع�ص  تتخذ  �لح�ضا�ضية  هذه  وكانت  كرئي�ص).  (و�ضورته 

معبر  وكمثال  فعاًل.  لال�ضتغر�ب  تدعو  �ضيغاً  �لأحيان 

�إلى  هنا  �لإ�ضارة  نود  �لح�ضا�ضية،  هذه  عن  جيد  ب�ضكل 

�لأزمة �لتي �ندلعت ب�ضبب �ل�ضم �لهزلي »بطاط�ص بولندية 
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 .٢٠٠٦ عام  في  كات�ضين�ضكي  على  �لي�ضارية  �لألمانية 

وكانت �ل�ضحيفة قد �ضخرت منه في مقالة تناولت فيها 

�لموقف �لمعادي غير �لقابل لالإ�ضالح، �لذي يكنه رئي�ص 

�لجمهورية لالألمان و�لرو�ص. وكان كاتب �لمقالة قد �أ�ضار 

�إلى �أن منظور كات�ضين�ضكي للعالم ينطلق من ت�ضور يرى 

يمتطي  لأن  �لو�ضيط  �لع�ضر  منذ  مهياأ  �ألماني  كل  ''�أن 

فر�ضه ويحث �لخطى باتجاه �ل�ضرق''.

قد  خا�ضة  �ضحيفة  في  �لمن�ضورة  �لمقالة  هذه  وكانت 

�ضرعان  فاإنه  �ل�ضبب  ولهذ�  كات�ضين�ضكي.  غ�ضب  �أثارت 

�أخرى طالب  ناحية  من  �ألماني.  وفد  ��ضتقبال  �ألغى  ما 

�إلى  �إحالة كاتب �لمقالة �ل�ضاخرة  كات�ضين�ضكي ب�ضرورة 

هل  كله،  هذ�  على  وبناء  له.  تعر�ضه  جز�ء  �لمحكمة 

بهذه  �ضخ�ضياً  يت�ضف  دولة  رئي�ص  �إلى  تعهد  �أن  يجوز 

�لح�ضا�ضية �لمفرطة مهمة �ضياغة �لإطار �لعام للذ�كرة 

�لتاريخية؟

وحينما يخطئ اأوباما...

�إل �أن �لأمر �لأكثر تعقيد�ً، يتج�ضد من خالل ما ي�ضمى 

بمع�ضكر�ت �لموت �لبولندية. و�لأمر �لذي تجدر مالحظته، 

هو �أن هذ� �لم�ضطلح، �لذي ي�ضير �إلى مع�ضكر�ت �لعتقال 

في �أر��ضي بولند� �لمحتلة من �لم�ضطلحات �لد�رجة في 

�أو  �ل�ضيا�ضي  هذ�  ل�ضان  وعلى  �لعالمية  �لإعالم  و�ضائل 

ذ�ك. و�لأمر �لمثير لاللتبا�ص هو �أن �لبع�ص قد يفهمون 
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من هذ� �لم�ضطلح �أن للبولنديين دور� في �إن�ضاء هذه �لمع�ضكر�ت. �إل 

�أن �لحقيقية �لتي ل خالف عليها، هي �أن �لألمان هم �لذين �ضيدو� 

و�أد�رو� مع�ضكر�ت �لعتقال هذه.

وغني عن �لبيان �أن هذ� �لمو�ضوع ل يز�ل يت�ضم باأهمية كبيرة �ليوم 

�أوباما  �لرئي�ص  ��ضتخدم   ،٢٠1٢ �لعام  من  مايو  �أيار/  ففي  �أي�ضاً. 

في خطاب له م�ضطلح »مع�ضكر�ت �لموت �لبولندية«. ومن �ضخرية 

�لقدر �أن �أوباما ��ضتخدم هذ� �لم�ضطلح، في خطاب �ألقاه بمنا�ضبة 

تكريم ذكرى ع�ضو من �أع�ضاء حركة �لتحرير �لبولندية كان قد خاطر 

�لإبادة  باأخبار  للحلفاء  ليبوح  �ليهود،  د�خل حي  �إلى  وت�ضلل  بحياته 

عن  �أبلغو�  �لذين  �لأو�ئل  من  �ل�ضخ�ص  هذ�  كان  وهكذ�  �لجماعية. 

هذه �لجر�ئم. وتثير كلمات �أوباما �لحزن لدى �لكثير من �لبولنديين 

وذلك لأن �أمريكا تُعتبر في �أغلب �لأحيان حليف بولند� �لوثيق و�أكثر 

�إخال�ضاً من �لدول �لأوروبية، �لتي كثير�ً ما تخلت  عن �للتز�مات 

�لتي تعهدت بها و�لوعود �لتي قطعتها على نف�ضها ب�ضفتها دولً حليفة 

لبولند�. بيد �أن هذ� �لم�ضكل �أكثر �ضمولية و�أو�ضع مدى.

هتلر يع�ش�س في الروؤو�س

�ل�ضينمائية  لالأفالم  مهرجانا  و�ر�ضو،  في  نظمُت   ،٢٠11 عام  في 

�للبنانية وم�ضروعاً ثقافياً يهدف �إلى �إعطاء تالميذ ومعلمي مدر�ضة 

ن�ضاء  ثالث  ��ضت�ضفت  وهكذ�  لبنان.  على  للتعرف  �لفر�ضة  بولندية 

لالأفالم  مخرجة  تعمل  ونا�ضطة  �ضينمائية  ممثلة  �ضـابات:  لبنانيات 

�أن  �لعربية. ومع  �للغة  �أ�ضتاذة لآد�ب  �آخر�ً،  ولـي�ص  �لوثائقية و�أخير�ً 

�لبرنامج كان مرهقاً �إل �أن �ل�ضيوف �أ�ضـرو� على �أن نقوم برحلة �إلى 

  3٠٠ على  يزيد  ما  و�حـد،  يـوم  وفي  خاللها،  نقطع  �لبالد،  جنـوب 

(Auschwitz- بيركيناو  ــ  �أو�ضفيت�ص  مع�ضكر  متحف  لزيارة  كيلومتر�ً 

(Birkenau. لقد ��ضتيقظنا في �ل�ضاعة �لخام�ضة �ضباحاً ورجعنا في 

غير  �ل�ضينمائية  �لنجمة  وحتى  �لليلة.  منت�ضف  في  متاأخرة  �ضاعة 

في  �لتام  �لإعياء  �أ�ضابها  و�لتي  �لإرهاق،  هذ�  تحمل  على  �لمعتادة 

�لرحلة  باأن  �لتالي  �ليوم  في  �لعتر�ف  في  تتردد  لم  �لرحلة،  نهاية 

كانت ت�ضتحق كل ما عانته من �إرهاق.

و�ضرعان ما تبين لنا �أن في �أو�ضفيت�ص تنتظرنا �إ�ضكاليات �أخرى ذ�ت 

�ضلة بمو�ضوع �لذ�كرة �لتاريخية. ول يفوتنا هنا �لتاأكيد على �أن هذه 

�لإ�ضكاليات ل عالقة لها ببولند� �لحالية، بل هي ذ�ت عالقة متينة 

بمجمل �لعالم �لغربي. وما يجول في ذهني ههنا، ل عالقة له بالم�ضائل 

�لعامة �لمتعلقة بال�ضياحة وباأ�ضلوب �لت�ضال بالزو�ر و�لتو��ضل معهم 

يبدو  �أن  يجوز  ل  �لتاريخي  �لمكان  �أن  �لمثال،  �ضبيل  وعلى  �أعني  ــ 

وكاأنه مكان يرهق �لزو�ر وي�ضبب لهم �لمتاعب ول ينبغي به �أن يتحول 

�إلى ما ي�ضـبه مدينة �ألعاب تذكرنا بمدينـة ديزني، همها هو ��ضتخد�م 

�لو�ضائط �لمتعددة لعر�ص فعاليات ترفيهية وكاأنها ''حقيقية''، وبحجة 

مفادها �أن �أ�ضلوب �لعر�ص هذ� ي�ضمح للزو�ر �أن ''يعي�ضو� �لتاريخ مرة 

ثانية'' و ''يتح�ض�ضوه''. �إن �لعك�ص هو �ل�ضحيح: �إن ما يجول في خاطري 

على  �لآخرين  ت�ضجيع  يجري  و�أن  �لما�ضي  مع  مجابهة  تن�ضاأ  �أن  هو 

�لم�ضاركة ب�ضكل �إيجابي في �ضياغة �لذ�كرة �لتاريخية.

��ضتملت  لوحٌة  �نتباهنا  على  ��ضتحوذت  لأو�ضفيت�ص  زيارتنا  وخالل 

على �أ�ضماء �ل�ضحايا، �لذين لقو� حتفهم في �لمع�ضكر. و�ضرعان ما 

�للوحة ورحنا نقر�أ: يهود: مليون، بولنديون: حو�لي 7٥  �أمام  وقفنا 

�آخرون:  �ألفاً،  �أ�ضرى �ضوفييت: 1٥  �ألفاً،  و�لروما: ٢1  �ل�ضنتي  �ألفاً، 

�لناطقة  �لمر�ضدة  �إلى  ونتحدث  �لمبادرة  ناأخذ  �أن  قررنا   .1٢٥٠٠

�لموؤرخون  يق�ضده  ما  لنا  تبين  �أن  ت�ضتطيع  �أنها  ع�ضى  بالإنجليزية 

»يهود«،  تارة  �للوحة  هذه  في  يكتبون  حين  �لمتحف  في  �لعاملون 

ردت  �لب�ضاطة''،  في  غاية  �لمو�ضوع  ''�إن  »بولنديون«.  �أخرى  وتارة 

بالديانة  يدينون  �لذين  �لأفر�د  �أولئك  هم  ''�ليهود  علينا.  �لمر�ضدة 

هم  ''َفَمن  معلقاً،  لها  قلُت  تقولين''،  كما  �لأمر  كان  ''و�إذ�  �ليهودية'' 

في هذه �لحالة، �لبولنديون، �لمدرجة �أ�ضماوؤهم في هذه �لقائمة؟'' 

هم  هوؤلء  ''�إن  قائلة:  ردت  �للعثمة  من  وب�ضيء  و��ضحة  وبحيرة 

مو�طنو بولند�.''

''مو�طنو بولند�...'' كررت عليها ما قالته هي نف�ُضها. ''و�ليهود، �لذين 

ذكرِتهم قبل قليل، �أما كان هوؤلء مو�طنين بولنديين؟''

لقد بان ب�ضكل �ضافر �أن �لمر�ضدة قد وعت ما في منطقها من عيب 

ولذ� ر�حت تقول ب�ضوت منخف�ص وبنبرة م�ضت�ضلمة: ''يعني، �أق�ضد ... 

نعم .. بالتاأكيد .. لقد كانو� مو�طنين بولنديين. حو�لي ن�ضفهم كانو� 

مو�طنين مجريين وحو�لي 3٠٠ �ألف منهم كانو� مو�طنين بولنديين. 

�أما �ضائر �لمتبقين فاإنهم كانو� من �أقطار �أوروبية �أخرى ...''.

هذ�  يعني  ''هل  �أ�ضاألها:  رحُت  ممكن  �لتبا�ص  كل  تفادي  �أجل  ومن 

مو�طنين  مجرد  لي�ضو�  هم  هنا  �أ�ضماوؤهم  �لمدرجة  �لبولنديين  �أن 

''هذه هي  بولنديين، بل هم مو�طنون يدينون بالديانة �لكاثوليكية؟'' 

�لحقيقة بعينها''، ردْت علي موؤيدة �ضحة ما قلُت.

''ما هذه �لبلبلة و�لخلط بين �لأمور''، تحدث بع�ضنا �إلى �لبع�ص �لآخر 

ورحنا نقول: ''لماذ� لم يُكتب هناك: بولنديون يدينون بالديانة كذ�، 

ومجريون يدينون بالديانة كذ�، وهلم جر�؟''.

�أيمكن �أن تجري �لأمور على هذ� �لمنو�ل فعاًل؟ �إن �لمتحف ي�ضتخدم 

�إليها  ينتمي  �لتي  للدولة  تذكر  �أهمية  فال  حقاً!  هتلر  مقولت  هنا 

هذ�  �إلى  �لقدر  �ضاقهم  �لذين  �لمعتقلين  من  ذ�ك  �أو  �لمعتقل  هذ� 

�لمع�ضكر. ل �أهمية تذكر للديانة �لتي �آمن بها هذ� �لمعتقل �أو ذ�ك، 

كما ل �أهمية تذكر لل�ضفات �لتي يعتقد �لمعتقل �أنها تنطبق عليه. �إن 

�لأمر �لأكثر �أهمية هنا، هو ما �إذ� كان �لنازيون قد �عتبروه بولندياً 

�أو غجرياً. ولقد �أ�ضبحنا �ليوم على بينة باأن �لنازيين قد  �أو يهودياً 

ت�ضرفو� وفق معايير ز�ئفة من بنات �أفكارهم. فهم لم ي�ضتندو� في 

�لتي  �لدولة،  ماهية  على  ول  موثقة  نظرية  على  ل  هذه  معاييرهم 

ينتمي �إليها، فعاًل، �لأفر�د �لذين يلقون حتفهم على �أياديهم.

�لب�ضاطة.  بهذه  ت�ضت�ضلم  ل  �لمتحف  في  �لعاملة  �لمر�ضدة  �أن  بيد 

هنا''  �لحدوث  �لممكنة  و�لتعقيد�ت  بالإ�ضكاليات  تعلمون  ل  ''�إنكم 

�أن  مثاًل،  ''لنفتر�ص  �لغ�ضب.  من  ب�ضيء  تت�ضم  بنبرة  �لمر�ضدة  قالت 

مجموعة بولندية قد ز�رت �لمتحف ب�ضحبة كاهن كاثوليكي، تكفل 

بالقيام بدور �لمر�ضد �ل�ضياحي. فلو كان مكتوباً على �للوحة ''بولندي 

من �أبناء �لديانة �لمو�ضوية''، لكان �لكاهن قد قطع رقبتنا في �لحال. 

''�إن �لبولندي �لحق ل يمكن �أن يكون �إل كاثوليكيا''، �ضيقول لنا بغ�ضب 

ز�رت  قد  �إ�ضر�ئيلية  �ضياحية  مجموعة  �أن  نفتر�ص  ودعنا  و�نفعال. 

�لمتحف ــ علماً باأن زيارة من هذ� �لقبيل لي�ص حدثاً نادر �لح�ضول 

مكتوباً  كان  فلو  كثيرة.  �إ�ضر�ئيلية  تزروه مجموعات  فالمتحف  �أبد�ً، 

على �للوحة »بولندي« ولي�ص »يهودي«، لكان �لإ�ضر�ئيليون قد قطعونا 

�إرباً �إرباً، غير مكترثين بباقي �لعبار�ت �لتي يمكن �أن ت�ضتكمل �للوحة 

من  هوؤلء  �إن  �لمعني.  �ل�ضخ�ص  عن  �لمهمة  �لبيانات  خاللها  من 

جلدتنا بال نقا�ص: ''�إنهم يهود مثلنا، ولي�ضو� بولنديين! ــ �ضتقول لنا 

�لمجموعة �لإ�ضر�ئيلية''.

�لعاملة  �ل�ضياحية  �لمر�ضدة  تركنا  نقا�ص  من  بيننا  د�ر  ما  كل  وبعد 

ل  �لو�قع  في  م�ضوؤولية  �أي  لتتحمل  ففي  حالها.  في  �لمتحف  في 

�لطريقة  ول عن  �لمتحف  ينتهجها  �لتي  �لذكرى  �إحياء  �ضيا�ضة  عن 

�لتي تمار�ضها �لجهات �لحكومية في توجيه هذه �ل�ضيا�ضة. ولي�ص ثمة 

�ضك في �أن هذه �ل�ضيا�ضة ت�ضتند على حلول و�ضط �نتهازية �لطابع 

و�لمر�مي. وغني عن �لبيان �أن على �لحملة �لموجهة �ضد »مع�ضكر�ت 

�إليها  �أ�ضرنا  �لموت �لبولندية« �أن تحرر نف�ضها من �لتناق�ضات �لتي 

تلك  ففي  �تفق،  وكيفما  �ل�ضياحية.  �لمر�ضدة  مع  نقا�ضنا  �ضياق  في 

�أقف  ب�ضاطة لأني كنت  بكل  بالخجل   �أو�ضفيت�ص  �لأيام، �ضعرت في 

قبالة �ضيوف �أجانب، قبالة �ضيوفي �للبنانيين.

تحول اإحياء الذكرى اإلى عملية تدعو لل�شخرية

باأنها  �لإعالم  و�ضائل  فاجاأتنا   ،٢٠1٠ عام  كارثة  حدوث  عقب 

�أخذت تتحدث عن �لمو�ضوع بنبرة غير معتادة، نبرة لم تلعب فيها 

�لختالفاُت �لقائمة بين �لتجاهات �ل�ضيا�ضية لو�ضائل �لإعالم هذه 

�أي دور. ونا�ضدت و�ضائل �لإعالم �لمو�طنين �أن ي�ضاركو� في ت�ضييع 

جثمان �لرئي�ص �إلى مثو�ه �لأخير. على �ضعيد �آخر، �ضار �لكثير من 

�لخ�ضوم �ل�ضيا�ضيين بين ليلة و�ضحاها و�ثقين كل �لثقة من �أن ليخ 

كات�ضين�ضكي كان و�حد�ً من خيرة �ل�ضيا�ضيين �لمحنكين. من ناحية 

�أخرى، بد� �لركب �لمر�فق لجثمان �لرئي�ص �إلى �لأذهان، كما لو كان 

تلعب  �أخذت  �لم�ضلحة، قد  �لقو�ت  �أن  لو  كما  بد�  ع�ضكرياً،  عر�ضاً 

حظنا.  لح�ضن  فعاًل  نعي�ضها  �لتي  �ل�ضالم،  حقبة  في  مركزياً  دور�ً 

فنحن كنا على ما �أرى نعي�ص في زمان، ما كانت فيه بو�در ت�ضير �إلى 

�حتمال �ندلع حرب في �لم�ضتقبل �لقريب.

�لديناميكية  �ل�ضاحة مجدد�ً  �إلى  وعلى خلفية هذه �لأحد�ث عادت 

�لتي تر�فق �لتذكر. فنظريات �لموؤ�مرة �ضاعت تفا�ضيلها ومز�عمها 

كالبرق. وكانت هذه �لنظريات تتهم تارة �لرو�ص ''عدو بولند� �للدود 

�لأمة  زهور  ''�ضد  بقب�ضته  لوح  ما  كثير�ً  �لذي  و�لعدو  و�لأبدي''، 

�لبولندية''؛ وت�ضير، تارة ثانية، �إلى �ضيا�ضيين بولنديين كان ديدنهم، 

وممالأة  �لخيانة  �لنظريات،  لهذه  �لمتبنية  �لأطر�ف  مز�عم  بح�ضب 

خيانة  على  دليل  وخير  �لبالد.  م�ضلحة  �ضد  معه  و�لتعاون  �لعدو 

�لطائرة  متن  على  موجودين  يكونو�  لم  �أنهم  هو  �ل�ضيا�ضيين  هوؤلء 

�لمنكوبة.

قاطع  بنحو  لي�ص  حقاً  ــ  �لأ�ضود يبين  �ل�ضندوق  �ضجله  ما  �أن  بيد 

باأكثر مما يت�ضوره �لكثير من  �أن �ضبب �لكارثة كان ب�ضيطاً  ــ  و�أكيد 

جملة  تز�من  �إلى  ت�ضير  �لنظر  وجهات  �إحدى  وكانت  �لمتكهنين. 

ظروف تكنولوجية غير منا�ضبة، و�إلى �أن م�ضيبًة �أخذت تَُجرُّ �أخرى. 

قد  �لطيارين  �أن  �إلى  �أي�ضاً  ت�ضير  كانت  �لبو�در  من  �لعديد  �أن  كما 

توجيهات  �لجوية من  �لقوة  قائُد  �إليهم  به  يوحي  كان  لما  ��ضتكانو� 

�أن هوؤلء �لطيارين  ورغبات وهو يقف خلفهم. ولي�ص ثمة �ضك في 

عليهم.  نقمته  �لنزو�ت  �لمتقلب  �لرئي�ص  ي�ضب  �أن  يخ�ضون  كانو� 

ن�ضح،  قد  كان  �لمر�قبة  برج  �أن  ومع  �لجوية،  �لأحو�ل  �ضوء  وبرغم 

ب�ضرورة �لهبوط في مطار �آخر تجاهل قائد �لطائرة �لمخاطر و�أ�ضر 

على �لهبوط في �لمطار �لمقرر �ضلفاً.

وفي ذ�ت �لوقت �نت�ضرت عبر �لتلفونات �لمحمولة في طول �لبالد 

''لقد ركب �لطائرة �لمغادرة �إلى  وعر�ضها ر�ضائل �ضاخرة من قبيل: 

�ضمولين�ضك رجل »ق�ضير �لقامة«، رجل م�ضاغب �ضر�ص �لطباع، ركبها 

رئي�ص لي�ص عادياً فقط بل ومن �ضكان �لغابات �أي�ضاً، ومن �لمعادين 

لالأجانب. ركبها رئي�ص هو و�حد من �أولئك �لذي ل يتقنون، ول حتى، 

ترديد �لن�ضيد �لوطني. �إن هذ� �لرئي�ص �لذي كان يح�ضل حتى ذلك 

�لحين على �أقل تاأييد في ��ضتطالعات �لر�أي �لعام، لم يكن �ضخرية 

تلهو بها �أل�ضنة �لهجاء و�لهزل فح�ضب، بل ومجمل �أوروبا �أي�ضاً.. وبين 

ليلة و�ضحاها تغيرت �للهجة، فر�حت و�ضائل �لإعالم تقول �إن نع�ص 

''رجل دولة تمتع بمز�يا ��ضتثنائية''، قد و�ضل من �ضمولين�ضك (...) 

و�ضل نع�ص »�أب �لأمة«، (...) و�ضل نع�ص رئي�ص هو �أ�ضبه بملك من 

�لملوك'' ... وحين �أ�ضمع كل هذه �ل�ضفات، لي�ص لدي غير �أن �أ�ضاأل 

نف�ضي، َمن هو �لذي ��ضتبدل، �أيها �لمالعيُن، �لجثمان بجثمان �آخر؟ 

�أين هو ج�ضد كات�ضين�ضكي؟

الخير وال�شر والتاريخ

وحين تخطر على بالي نكات معارفي �للبنانيين �أرى �أن من �لأف�ضل �أل 

�أحاول �إجر�ء مقارنات غير منا�ضبة. ومع �أن ليخ كات�ضين�ضكي ما كان 

من �أمر�ء �لحرب �للبنانيين، �إل �أن من حقائق �لأمور، هو �أن �لتنظيم 

�ل�ضيا�ضي، �لذي يتزعمه �ضقيقه، و�لكثير من �ل�ضيا�ضيين �لمحافظين 

من ذوي �لعالقة بهذه �لبيئة �ل�ضيا�ضية، يدعون �إلى وجهة نظر متميزة 

�تخذه  �لذي  بالموقف  ي�ضيدون  �إنهم  �لتاريخية.  �لذ�كرة  بخ�ضو�ص 

�ضباط، خدمو� في �لجي�ص في �لحقبة �ل�ضابقة على �لحرب، وت�ضدو� 

وفي هذ�  �ل�ضيوعية.  �لحقبة  في  �لأعد�ء  مع  تعاونو�  �لذين  لأولئك 

كله، ل ين�ضى هوؤلء، �أولئك �لأعد�ء �للدودين، �لذين يترب�ضون بال�ضر 

بولند�  و�ل�ضحيُة  �لعالُم  �ضَرهم  يتجاهل  و�لذين  �لحدود،  خلف  من 

�أي�ضاً، هذه �لبالد �لتي كانت ــ بين �ل�ضعوب قرباناً كالم�ضيح. ولكن 

من �أين جاءت يا ترى هذه �للغة �لتب�ضيطية �لمجذوبة في �لإعالء من 

�ضاأن �لذ�كرة �لتاريخية؟

تلعب  �لتي  �لنتهازية  �لتحريفات  تلك  �لم�ضكلة في  ويكمن جزء من 

دوماً دور�ً فعالً في �ل�ضيا�ضة. وتنطبق هذه �لحقيقة على �ل�ضيا�ضة 

�لرئي�ضية  �لمادة  �أن  �إل  �ل�ضو�ء.  �لخارجية على  و�ل�ضيا�ضة  �لد�خلية 

�لتي جرى �ضقلها في حقبة  �لتفكير،  �أي�ضاً، في طر�ئق  هنا، تكمن 

كانت بولند� فيها تخ�ضع لالحتالل فعاًل، وكان لز�ماً عليها �أن تخاف 

كل �لخوف على �أمن حدودها؛ في حقبة كان على �لحقيقة �أن تظل 

�لمكتوب  �لتاريخ  على  لي�ص  كله  هذ�  و�نعك�ص  �ل�ضدور.  في  مخفية 

عندها  كان  �لتي  �لجهات،  �أعني  فقط،  �لحكومية  �لجهات  قبل  من 

�ل�ضتعد�د لال�ضتجابة، �إلى ما يُمار�ص عليها من تاأثير�ت، بل �نعك�ص 

على �لذكريات �لب�ضرية �أي�ضاً. وبقدر تعلق �لأمر بالذكريات �لب�ضرية، 

ل بد �أن ن�ضير هنا، �إلى �أنها تظل ــ حتى و�أن �أخذنا بالعتبار، �أن هذه 

�لذكريات ل يمكن �إلحاقها من حيث �لمبد�أ �أي�ضاً بقو�لب �أيديولوجية 
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�إذ� ما  للت�ضوهات، خ�ضو�ضا  �لمعالم، وهي عر�ضة  بينة 

�أنه  �إل  �لحكومية.  بال�ضلطات  باآخر  �أو  ب�ضكل  ووجهت 

يُ�ضتح�ضن �أن يميز �لمرء بين حقب �ل�ضالم، �لتي تتخلل 

�لع�ضور �لحبلى بالنز�عات و�لتوتر�ت، و�لتي ت�ضاعد بنحو 

جيد على فتح نقا�ضات تخ�ص �لمو�ضوعات �لجتماعية. 

�إن لغة �لذ�كرة  ومن منظور و��ضع وعري�ص يمكن �لقول 

لغًة  كانت  قد  كات�ضين�ضكي  �لأخوين  عهد  في  �لتاريخية 

�أن  في  �ضك  من  ما  هذ�  ومع  و�ل�ضر.  �لخير  بين  تقابُل 

�لتاريخية.  �لمقولت  جملة  من  لي�ضت  �لأخالق  م�ضائل 

في  �لحربي،  �لخطاب  �خت�ضا�ص  من  �لم�ضائل  هذه  �إن 

ـ هذ� �لخطاب �لذي ي�ضتعين عادة وباأ�ضلوب  �لمقام �لأولـ 

تلميحي برب �لكون باعتباره �أعظم �لمحاربين و�أقو�هم.

ارقدوا ب�شالم ...

�أن يترك خلفه  �لمرء  �أن من حق  �لوثوق،  �إنني و�ثق كل 

�أتحدث  حينما  ولي�ص  للتاريخ.  �لروتيني  �لمنظور  هذ� 

�لأعمال  �أي�ضاً، في  �أ�ضاهم  بل حين  مع جدتي فح�ضب، 

�لد�رجة في متحف تاريخ �ل�ضتر�كية �لقومية، �أي متحف 

�ضهود  �أ�ضمع  كولونيا،  في  �لكائن  �لنازية،  �لحقبة  تاريخ 

هذه  توثيق  في  و�أ�ضارك  ذكرياتهم  عن  يتحدثون  عيان 

�لذ�كرة  �أن  من  و�ثق  فاإني  �آخر  �ضعيد  على  �لذكريات. 

�أن  �لأحو�ل  من  حال  باأي  يمكن  ل  ما  لبلد  �لتاريخية 

�لإ�ضارة هنا  بل يجب  �لأبطال فقط،  تذكر  ت�ضتمل على 

�إلى �أنه حتى �لأفعال �لمخجلة، يجب �أن تكون من جملة 

�لمكونات �لمهمة لهذه �لذ�كرة.

ويمكن في هذ� �ل�ضياق �لإ�ضارة �إلى �لق�ضة �لمحزنة �لتي 

�لمطاف  بهما  ��ضتقر  قد  كان  �ألمانيان  جنديان  كابدها 

�أيام حركة �لمقاومة �لبولندية، �أن وقعا في �لعام 1٩٤٤ 

�إلى  �طماأن  قد  �أحدهما  كان  وفيما  جدتي.  قب�ضة  في 

�رتاب  بت�ضميد جر�حه،  تقوم  �أن  على  وو�فق  �لممر�ضة 

�إليهم.  �لطمئنان  من  وخاف  جميعاً  ومنهم  منها  �لثاني 

�لألماني رفيقه على ترك م�ضت�ضفى  وهكذ�، �ضجع هذ� 

�لثو�ر في �لحال. وعندما ترك �لثنان �لبناية فاإنهما لم 

يبتعد� ول حتى مئة متر حتى �ضرعتهم نير�ن �لعنا�ضر 

�لتابعة لحركة �لمقاومة �لبولندية �أمام ناظري جدتي.

وفي �لمنظور �لبولندي، �لد�رج على �ضبيل �لمثال ولي�ص 

�لح�ضر، في فيلم كاتين للمخرج فايد�، لي�ص ثمة مكان 

ل�ضهاد�ت مت�ضاربة �ضبيهة بالت�ضارب �لموجود في �لق�ضة 

�لمحزنة �لمذكورة �آنفاً؛ لي�ص ثمة مكان لهذه �ل�ضهاد�ت 

ل على �لم�ضتوى �ل�ضخ�ضي ول على �لم�ضتوى �ل�ضيا�ضي. 

 ،1٩3٩ عام  في  �لهزيمة  �ضدمة  �أن  هو  �لبين  و�لأمر 

�لدولة  �إفال�ص  على  ترتبت  �لتي  �لمحزنة  و�لتد�عيات 

تخلف  وعلى  �لحرب،  على  �ل�ضابق  �لزمن  في  �لبولندية 

�لقو�ت �لم�ضلحة �لبولندية عن ركب �لتطور من ناحية، 

�أخرى، يتم عر�ضها  �لقو�ت من ناحية  و�ضوء قيادة هذه 

في �لفيلم كما لو كانت تج�ضد ت�ضحيات بطولية. �أ�ضف 

�إلى هذ� �أني �أ�ضعر، عندما �أمعن �لنظر في �لفيلم، باأن 

�لمخرج يريد �أن يوحي لنا �أن روؤية �أحب �لأبناء ي�ضاركون 

لم  كاأبطال  ربما  قتلى،  وي�ضقطون  م�ضتعرة،  حرب  في 

يعرفو� �لجبن �أبد�ً، �أكثر وطنية، من �أن يبذل هوؤلء �لآباء 

كل ما ي�ضتطيعون بذله من �أجل تاأمين �ضالمتهم، �لتي هي 

�ضرورية وعظيمة �لأهمية بالن�ضبة للمجتمع.

جملة  من  �لأ�ضلوب،  بهذ�  تاريخية  ذ�كرة  �إلى  �لنظر  �إن 

في هذ�  �أعثر  ل  لأني  تقبلها.  عليَّ  ي�ضعب  �لتي  �لأمور 

مجمل  على  فيه  �أعثر  ل  ــ  �ل�ضدقية  على  �لأ�ضلوب، 

�لت�ضارب �لكائن في �ل�ضلوك �لب�ضري. كما ل يوجد هنا 

تحليل دقيق وموثق للكو�رث �لتاريخية ولدور �لقادة �لذين 

لم يفلحو� في �لحيلولة دون وقوعها ولم يتوفرو� ول حتى 

�لمجتمع  ليحذرو�  �لأدبية  �ل�ضجاعة  معاني  �أب�ضط  على 

في �لوقت �لمنا�ضب من �لكارثة �لو�قعة ل محالة، �أعني 

هي  �لمو�ضوعات  هذه  �إن  �ندلعها.  قبل  يحذروه  �أن 

�لأمور �لتي ينبغي �أن ت�ضتمل عليها كتب �لتاريخ.

وتاأ�ضي�ضاً على كل ما قلناه، فاإني �أتمنى �أن تكف �لماآ�ضي 

�لب�ضرية و�لتاريخية �لتي حدثت في كاتين و�أو�ضفيت�ص ــ 

وعلى م�ضتوى �آخر مختلف ماأ�ضاة �لطائرة �لحكومية �أي�ضاً 

ــ عن �أن تكون مادة للت�ضليل و�لتدلي�ص في ثقافة �إحياء 

�لذكرى. فبولند� محاطة �ليوم بدول �ضديقة بكل تاأكيد. 

وبهذ� �لمعنى فاإن بولند� ت�ضتطيع ك�ضب منافع كثيرة من 

عالقاتها �لثقافية �لمتبادلة ومن طاقاتها �ل�ضلمية، ومن 

باإن�ضاء  �إثر�ء هذه �لطاقات بمناحي جديدة ذ�ت عالقة 

�إحياء �لذكرى.  �أو�ن تغيير لغة  �آن  �أوروبا �لموحدة. لقد 

للخطاب  ول  �لحربي  للخطاب  ل  حاجة  ثمة  تعد  فلم 

عليها  عفا  �لتوجهات  هذه  �إن  كاتين.  فيلم  في  �لد�رج 

�لزمن و�ضار لز�ماً �أن نقول لها ما نقوله للموتى: �رقدو� 

ب�ضالم. �رقدو� ب�ضالم كما يرقد �لملوك، �لذين دفنو� في 

�لحقبة �لمتاأخرة من �لع�ضر �لو�ضيط في مقابر �لفافل 

كات�ضين�ضكي،  ليخ  ب�ضحبة  ب�ضالم  �رقدو�  كر�كوف.  في 

�لرئي�ص �لذي �أم�ضى ''�أ�ضبه بملك من �لملوك''.

بولندي،  و�ضحفي  كاتب  �ضتر��ضبورغر:  �ضتاني�ضو�ف 

�لثقافي  �لمجال  تخ�ص  م�ضروعات  تنظيم  على  ي�ضرف 

بين بولند� و�ألمانيا ولبنان. وكان قد ن�ضر في �لعام ٢٠٠٩ 

عربية  �ضحف  في  يكتب  كما  �لحكايا«.  »تاجر  رو�يته 

مختلفة من جملتها �ل�ضحيفة �ليومية �للبنانية »�ل�ضفير«. 

وهو ي�ضرف حالياً، على تنظيم م�ضروع في �ألمانيا ولبنان، 

يدور حول ثقافة �لتذكر، عنو�نه »�لفن و�لتوثيق«.

ترجمة: عدنان عبا�ص
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التفاعل العربي مع الهولوكو�ست

مواجهة فجيعة العدو

�أربعينيات �لقرن �لما�ضي من�ضب  �إميل زيد�ن في  �َضغل 

حزير�ن/ وفي  �للبنانية.  �لأن�ضار  مجلة  تحرير  رئي�ص 

�آنذ�ك  �لد�ئر  لل�ضر�ع  مقال  خ�ض�ص   1٩٤٤ عام  يونيو 

�أوروبا  في  �ليهود  مذ�بح  �أخبار  وكانت  فل�ضطين.  في 

�ل�ضرقية تتو�تر في ذلك �لوقت لت�ضل �إلى �لعالم �لعربي، 

�إذ حفلت �ل�ضحف �لمحلية بالمو�د و�لتقارير حول �لإبادة 

في  �لألماني.  �لحتالل  تحت  �ليهود  لل�ضكان  �لمنهجية 

�لعربية  �لقومية  �لحركات  للدفاع عن  �لمخ�ض�ص  مقاله 

�أ�ضار زيد�ن �ضر�حة �إلى هذه �لمعلومات. وفي و�حد من 

تعليقاته �أ�ضر زيد�ن على �أن تحذيره من خطر �ل�ضهيونية 

�لذي يخيم على �لعالم �لعربي لم يكن مق�ضود� به مهاجمة 

�ليهود. و�عتبر �أن تحذيره ''ل يتعار�ص مع �لتعاطف مع 

من  معاناتهم  على  �لعميق  و�لحزن  �أوروبا،  في  �ليهود 

�ل�ضطهاد و�لترحيل. علينا �أن نفرق بو�ضوح بين هذين 

�لم�ضاألة  غمو�ص:  �أي  دون  �لقول  من  لنتمكن  �لأمرين، 

�ليهودية لي�ضت هي �لم�ضاألة �ل�ضهيونية''.

التمييز بين اليهودي وال�شهيوني

لأطياف  ينتمون  مر�قبين  قبل  من  ثيرت 
ُ
�أ مماثلة  حجج 

�لمنظور  لهذ�  ووفقا  �لوقت.  ذلك  في  متنوعة  �ضيا�ضية 

فاإن �لتعاطف مع م�ضير �ليهود في �أوروبا ل يتعار�ص مع 

�لرف�ص �لقاطع للم�ضروع �ل�ضهيوني في �ضرق �لمتو�ضط. 

�أن  �لعرب  �لقوميين  من  كثير  ر�أى  �لمثال  �ضبيل  على 

�لمطالبة باإقامة م�ضتوطنات يهودية في فل�ضطين ��ضتناد� 

�إلى محنة �لالجئين �ليهود من �أوروبا هو �أمر ل �أ�ضا�ص 

لخدمة  �لأوروبيين  �ليهود  لمعاناة  توظيفا  و�عتبروه  له، 

غايات �إمبريالية. 

هذ� �لت�ضور للمحرقة باعتبارها جريمة �ضد يهود �أوروبا 

تم توظيفها �ضد �ل�ضكان �لعرب في فل�ضطين �كت�ضب زخما 

�لتاريخ  حول  �لمعا�ضرة  �لعربية  �لمناق�ضات  في  جديد� 

�لنازي. فمنذ خم�ضينيات �لقرن �لما�ضي حتى  �لألماني 

�أو�خر ت�ضعينياته تعر�ضت �لمحرقة للتجاهل �أو �لإنكار على 

نطاق و��ضع في �لخطابات �لتي �ضادت �لعالم �لعربي، وفي 

�لمقابل تميز �لعقد �لما�ضي باعتر�ف متز�يد بالمحرقة 

كحقيقة تاريخية �ضكلت �لذ�كرة �لجماعية �ليهودية. مثال 

�ضاطع على ذلك هو �لكتاب �لذي ن�ضره موؤخر� �لباحث 

وعنو�نه  �لأ�ضقر،  جلبير  �لفرن�ضي  �للبناني  �ل�ضيا�ضي 

»�لعرب و�لمحرقة، حرب �ل�ضرديات �لعربية �لإ�ضر�ئيلية«. 

في هذ� �لكتاب ير�جع �لأ�ضقر �ضر�حة �ل�ضردية �لتقليدية 

�لم�ضتمرة في �لعالم �لعربي، و�لتي تن�ص على �أن محرقة 

يجعل  ما  �ضهيونية.  �أ�ضطورة  �ضوى  لي�ضت  �لهولوكو�ضت 

�أن  �لكتاب مثير� لالهتمام بوجه خا�ص هو حقيقة  هذ� 

فنقال  �أمر� جديد�.  لي�ص  موقفه  �أن  بو�ضوح  يبين  �أ�ضقر 

عن �أطروحة و�لده للدكتور�ه من عام 1٩3٤ ي�ضلط �أ�ضقر 

�ل�ضوء على �ل�ضمئز�ز �لذي �أ�ضاب مر�قبين عرب كثيرين 

تجاه �لتطور�ت في �ألمانيا في ذلك �لوقت. في �أطروحته 

�لم�ضار �إليها ي�ضف جوزيف، و�لد جلبير �لأ�ضقر، �ضيا�ضة 

�لنظام �لنازي �لمعادية لليهود على �لنحو �لتالي: ''وغني 

عن �لقول �إننا ندين ... �لمبد�أ �لرجعي و�لوح�ضي �لقا�ضي 

 ... فيها.  �لأجنبية  �لعنا�ضر  من  �لألمانية  �لأمة  بتنقية 

من  فيهم«  �لمرغوب  »غير  �إبعاد  نتيجته  كانت  و�لذي 

بلد�ن  �لبحث عن ملجاأ في  �إلى  ��ضطرو�  �لذين  �ليهود، 

�أخرى''.

�شور المحرقة في المخيلة العربية

قد  و�لمحرقة  �لنازية  على  �لعربية  �لردود  تكون  بذلك 

�لعربية  �لفعل  ردود  كاملة.  د�ئرة  حركتها  في  ر�ضمت 

�ألمانيا �لنازية كانت ـ و�ضتظل  على ��ضطهاد �ليهود في 

�لمحلية  لل�ضيا�ضات  �لأو�ضع  بال�ضياق  مبا�ضرة  مرتبطة  ـ 

و�لإقليمية و�لدولية. ويمكن فهم �لهتمام �لمتز�يد موؤخر� 

بالتاريخ �لنازي كانعكا�ص للتعددية �لفكرية �لنامية �لتي 

ت�ضمح بم�ضاءلة �ل�ضرديات �لم�ضتقرة. من هذ� �لمنظور 

فاإنه لي�ص من �لم�ضتغرب �أن ن�ضر كتب مثل كتاب جلبير 

�لأخرى  �ل�ضرديات  مر�جعة  مع  يتز�من  وغيره  �لأ�ضقر 

عقود.  مدى  على  �لعربي  �لخطاب  مالمح  �ضكلت  �لتي 

فقد ظلت �لأ�ضئلة حول �لوحدة �لوطنية، �أو �لطبقة، �أو 
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�لأقليات �لعرقية و�لدينية، �أو �لجندر �أ�ضئلة محرمة طويال في معظم 

�لمجتمعات �لعربية �لو�قعة تحت �ضيطرة �أنظمة ��ضتبد�دية حر�ضت 

على �لحد من �لنقا�ص �لفكري و�لتنوع �لثقافي. لكن منذ ت�ضعينيات 

للمر�جعة،  متز�يد  ب�ضكل  تتعر�ص  �لمحرمات  وهذه  �لما�ضي  �لقرن 

كما يظهر جليا في زيادة وتنوع �لخالفات و�لمناق�ضات �لفكرية. هذ� 

�لنفتاح �لفكري �لذي يرتبط بتغير مو�زين �لقوى في �لمنطقة يظهر 

كذلك في �لهتمام �لمتز�يد بالمحرقة.

حالة غارودي

تمثل �لنقا�ضات �لتي �أثارها كتاب �لفيل�ضوف �لفرن�ضي روجيه غارودي 

بخ�ضو�ص  تحول  نقطة  �لإ�ضر�ئيلية«  لل�ضيا�ضة  �لموؤ�ِض�َضة  »�لأ�ضاطير 

�لت�ضور�ت �لمتباينة �لتي �أحاطت بالمحرقة في �لعام �لعربي موؤخر�. 

�أ�ضار غارودي  في هذ� �لكتاب �لذي ن�ضر لأول مرة في عام 1٩٩٥، 

�ضر�حة �إلى �لمحرقة كاأ�ضطورة �ختُرعت من قبل �لحركة �ل�ضهيونية 

لبتز�ز �لعالم، وك�ضب �لتاأييد لقيام دولة �إ�ضر�ئيل. وبعد �ضدوره في 

فرن�ضا في كانون �لأول/ دي�ضمبر عام 1٩٩٥ تمت تغطية كتاب غارودي 

في �لإعالم �لعربي خالل �ل�ضنو�ت �لتالية على نطاق و��ضع . وظهرت 

�ل�ضحف  في  غارودي  مع  �ل�ضحفية  و�لحو�ر�ت  �لمر�جعات  �أولى 

يتمتع  �إذ  فرن�ضا.  في  �لكتاب  �إ�ضد�ر  من  فقط  �أ�ضابيع  بعد  �لعربية 

غارودي �لمعروف بكتاباته في وقت �ضابق عن �لمارك�ضية و�لإ�ضالم، 

�لهتمام  �لعربي.  �لعالم  في  �لعام  �لر�أي  لدى  كبيرة  ب�ضعبية  يتمتع 

�لجماهيري �لكبير باأطروحته �ضمح �أخير� بمحا�ضرة �ضادها �لدفء 

خالل معر�ص �لقاهرة �لدولي للكتاب في �ضباط/ فبر�ير 1٩٩٨.

وُخ�ض�ضت مئات �لمقالت لكتاب غارودي و�لمحاكمة �لتالية، و�لتي 

ُحكم عليه فيها بدفع غر�مة ب�ضبب �إنكار �لمحرقة. هناك �ضرديتان 

مركزيتان ظهرتا في خ�ضم هذ� �ل�ضجال، �لأولى �لإدعاء باأن محرقة 

�لنازي هي �أ�ضطورة مختلقة من قبل �ل�ضهاينة لتبرير �ضعيهم لإقامة 

�لعرب في  �لمعلقين  �لكثير من  �إذ و�ضع  فل�ضطين.  وطن قومي في 

عين �لعتبار حجج غارودي �لقائلة باأن �أعد�د �ل�ضحايا �ليهود مبالغ 

فيها، و�أنه ل توجد بر�هين على وجود �ضيا�ضة منهجية لالإبادة، وهم 

من  �لإ�ضر�ئيلية.  لل�ضردية  بالن�ضبة  �لمحرقة  مركزية  في  يطعنون 

�أ�ضطورة وبالتالي فاإنها  �إ�ضر�ئيل على  �إن�ضاء دولة  هذ� �لمنظور، تم 

�لر�أي من  �أو �ضيا�ضية. وتم تعميق هذ�  �أخالقية  تفتقر لأي �ضرعية 

خالل �لإ�ضارة �إلى تو�طوؤ مفتر�ص بين �ل�ضهيونية و�لنازية. يقول هذ� 

�لفتر��ص �إن م�ضلحة م�ضتركة كانت تجمع �ل�ضهاينة و�لنازيين وهي 

طرد �ليهود من �أوروبا في فترة ثالثينيات و�أربعينيات �لقرن �لما�ضي 

�لمفتر�ص  �لتحالف  هذ�  فل�ضطين.  في  �لإقامة  على  لإجبارهم 

�ل�ضيا�ضة  �إلى  بالإ�ضارة  عليه  �لبرهنة  تمت  و�لنازية  �ل�ضهيونية  بين 

�لنظرة  �ضدى  تحمل  باعتبارها  �لفل�ضطينيين،  تجاه  �لإ�ضر�ئيلية 

يهودية.  دولة  هي  �إ�ضر�ئيل  �أن  على  تاأكيدها  في  �لنازية  �لعن�ضرية 

�ل�ضردية �لإ�ضر�ئيلية و�ضيا�ضات �لدولة تجاه �لفل�ضطينيين تعك�ص �إذن 

وفقا لهذ� �لمنظور �ضيا�ضات �لنازيين �لمعادية لليهود. 

ونادر� ما لوحظ في تلك �لمقالت �لتناق�ص �ل�ضمني في هذه �لحجج، 

وهو �لتناق�ص �لظاهر في �عتبار �أن �لمحرقة وهمية، و�أن �ليهود في 

�لفل�ضطينيين.  �ضد  ثانية  محرقة  عن  �لآن  م�ضوؤولون  نف�ضه  �لوقت 

�لأحد�ث  بفهم  �هتماما  تعك�ص  ل  �لحجج  �أن هذه  �لو��ضح  من  كان 

بال�ضر�ع  مبا�ضرة  ربطها  خالل  من  ولكن  ذ�تها،  حد  في  �لتاريخية 

�ل�ضيا�ضي في منت�ضف �لت�ضعينيات حول �ضرعية �إ�ضر�ئيل و�ضيا�ضتها 

في �لمنطقة.

وجلبت عملية �ل�ضالم مع �لفل�ضطينيين و�لأردن �إلى �ل�ضد�رة �لمعارك 

قومية  تيار�ت  بين  د�رت  و�لتي  �لمنطقة،  م�ضتقبل  حول  �ل�ضيا�ضية 

�لفكري  �لنفتاح  �إلى  تدعو  �أخرى  وتيار�ت  جهة،  من  و�إ�ضالمية 

و�لإ�ضالحات �ل�ضيا�ضية في �لعالم �لعربي من جهة �أخرى.

العقلية التاآمرية 

�أما �ل�ضردية �لثانية �لتي ظهرت خالل �لنقا�ضات حول كتاب غارودي 

على  ت�ضيطر  �لتي  لل�ضهيونية  �ليهودية  �لموؤ�مرة  فكرة  في  فتمثلت 

محللون  وجادل  �لعام.  و�لر�أي  �لإعالم  وو�ضائل  �لدولية  �ل�ضيا�ضة 

مالمح  ت�ضكيل  في  ونفوذهم  قوتهم  ي�ضتخدمون  �ليهود  باأن  كثيرون 

�ل�ضيا�ضة �لدولية، وكانو� ور�ء �لتطور�ت �لأكثر تدمير� في �لمنطقة. 

لمحمد  مقال  هو  �لحجة  لهذه  و�ضوحا  �لأكثر  �لأمثلة  من  و�حد 

و�لم�ضاعد  �لأ�ضبوعية  �إبدو  �لأهر�م  جريدة  تحرير  رئي�ص  �ضلماوي 

�ل�ضخ�ضي للكاتب �لم�ضري �لحا�ضل على جائزة نوبل نجيب محفوظ. 

�ضد  �لجارية  �لدعوى  تفا�ضيل  مقاله  في  �ضلماوي  ��ضتعر�ص  فقد 

�آنذ�ك.  �لعربي  �لعالم  في  �ضائعة  كانت  �لتي  �لآر�ء  وردد  غارودي، 

في مقاله �لذي ن�ضر في �ضباط/ فبر�ير 1٩٩٨، وجاء بعنو�ن »فت�ص 

عن �ليهود!«، تناول �ضلماوي ثالث ق�ضايا �أثارت �هتمام �لر�أي �لعام 

�ضلماوي  �أ�ضار  غارودي،  حالة  �إلى  فبالإ�ضافة  �لمقال.  كتابة  وقت 

�إلى م�ضير ديفيد �يرفينغ منكر �لمحرقة �لبريطاني، وق�ضية مونيكا 

لوين�ضكي في �لوليات �لمتحدة. �فتتح �ضلماوي مقالته بالمالحظة 

�ل�ضوء  بوؤرة  كلينتون حاليا في  بيل  �لأمريكي  �لرئي�ص  يقف  �لتالية: 

لوين�ضكي).  مونيكا  (مع  �لزو�ج  �إطار  خارج  مفتر�ضة  عالقة  ب�ضبب 

طرد  وتم  باري�ص.  في  يحاكم  غارودي  روجيه  �لفرن�ضي  و�لمفكر 

�لموؤرخ �لبريطاني ديفيد �يرفينغ من �لنم�ضا و�إيطاليا و�ألمانيا وكند� 

لكن  منف�ضلة.  �لأولى  للوهلة  تبدو  حو�دث  ثالثة  �لكومنولث.  ودول 

�أن  يمكننا  �لمر�أة!''  عن  ''فت�ص  �ل�ضهيرة:  نابليون  كلمات  تذكر  عند 

عن  ''فت�ص  حولنا  من  يجري  ما  نفهم  �أن  نريد  كنا  �إذ�  �أي�ضا  نقول 

�ليهود!''.

�ضكل هذ� �لر�أي، �لذي �ضارك �ضلماوي فيه عدد كبير من �لمعلقين، 

��ضتمر�ر� للفكر �لتاآمري �لمبني ب�ضكل و��ضح على فكرة �لمظلومية 

�لعربية من جهة، و�لهيمنة �ليهودية على �لتاريخ من جهة �أخرى.

لق�ضية  ��ضتجابة  �لمجتمع  هام�ص  على  تن�ضاآ  لم  �ل�ضرديتان  هاتان 

غارودي، و�إنما تد�ولها مثقفون ومعلقون من �لتيار �ل�ضائد، ويتمتعون 

ب�ضمعة �إقليمية ودولية.

معهد غوته  |  فكر وفن، عدد ٩٨
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مع  �لتعامل  في  نف�ضها  وبالدرجة  �لما�ضي،  مع  �لتعامل  في 

�لحا�ضر.

اهتمام متزايد ب�شيا�شات الذاكرة

ظهر  للتاريخ  �لتاآمرية  للتف�ضير�ت  �لرف�ص  هذ�  مع  وبالتو�زي 

�هتمام متز�يد ب�ضيا�ضات �لذ�كرة ب�ضكل عام، مما يعك�ص �لوعي 

مثال على  �لمعا�ضرة.  �ل�ضيا�ضة  �لما�ضي على  لتاأثير  �لمتز�يد 

هذ� �لهتمام هو �لطبعة �لأخيرة من مجلة »�أِلف«، وهي مجلة 

تهتم بال�ضعر �لمقارن وتن�ضرها �لجامعة �لأميركية في �لقاهرة. 

في مقدمة �لعدد �ل�ضادر في نوفمبر ٢٠1٠ ومحوره �ل�ضدمة 

و�لذ�كرة، كتب �لمحررون: ''هذ� �لعدد من �أِلف يركز على تاأثير 

�ل�ضدمة و�لفقد على �لذ�كرة �لجماعية و�لفردية. لقد تناول علم 

�لنف�ص و�لتحليل �لنف�ضي و�لأدب مو�ضوع �لأحد�ث �ل�ضادمة من 

زو�يا مختلفة، لكن �لدر��ضات �لعلمية ركزت في معظمها على 

�ل�ضدمات �لتي عا�ضها �لغرب، وعلى وجه �لخ�ضو�ص �لحربين 

�لعالميتين و�لهولوكو�ضت. هذ� �لعدد هو محاولة لتو�ضيع مجال 

�لعالم:  من  �أخرى  �أجز�ء  لت�ضمل  و�لذ�كرة  �ل�ضدمة  در��ضات 

�لجز�ئر وم�ضر و�لعر�ق و�إير�ن و�لهند و�أيرلند� ولبنان وفل�ضطين 

وباك�ضتان و�أمريكا �لمتعددة �لأعر�ق و�ليونان''.

هذ� �لعتر�ف بالتجارب �لتاريخية �لموؤلمة في �ضياقات �أخرى 

كبير� عن  يمثل خروجا  »�إ�ضالمية«  �أو  »عربية«  لي�ضت مح�ص 

�أتاح  �لخروج  هذ�  و�لمجتمع.  �لتاريخ  عن  �ل�ضابقة  �ل�ضرديات 

عام،  ب�ضكل  �ليهودي  بالتاريخ  متز�يد  لهتمام  فكريا  �نفتاحا 

وبتاريخ �لمحرقة ب�ضكل خا�ص. غير �أنه من �لمهم �لتاأكيد على 

�لو�قع من �ضو�بق تاريخية.  �أن مثل هذ� �لنفتاح ل يخلو في 

فالحياة �لفكرية و�ل�ضيا�ضية للعرب في �لثالثينيات و�لأربعينيات 

من �لقرن �لما�ضي ت�ضبه في نو�ح كثيرة �لحالة �لر�هنة. وكما 

دول  في  �لمحلية  �ل�ضيا�ضية  �لبيئة  وقفت  �ليوم،  �لحال  هي 

�لثالثينيات و�لأربعينيات على  مثل م�ضر و�ضوريا و�لعر�ق في 

مفترق طرق، ومثلها دخلت في �ضجالت �ضاخنة حول م�ضتقبل 

�لمجتمع و�لنظام �ل�ضيا�ضي.

فكريا  »�أزمة«  فتر�ت  باأنها  �لفتر�ت  هذه  تو�ضف  ما  غالبا 

�لمناق�ضات  لهذه  �إيجابية  �أكثر  قر�ءة  �أقترُح  لكني  و�ضيا�ضيا. 

و�لخالفات، على �لأقل تتيح م�ضاءلة �لذ�كرة و�ضيا�ضات �لذ�كرة 

مع  و��ضحة  قطيعة  ي�ضكل  �ل�ضيا�ضي  �لتفكير  في  �نفتاحا 

�لأ�ضاطير �لجمعية عن �لما�ضي.

�أودن�ضي  جامعة  في  م�ضاعد  �أ�ضتاذ  نوردبروخ:  غوت�ص 

بالد�نمارك. وهو محرر م�ضارك في كتاب »�لذعر و�لعاطفة ــ 

لقاء�ت مع �لفا�ضية و�لنازية في م�ضر مابين 1٩٢٢ و 1٩37«، 

برلين ٢٠11. 

ترجمه عن �لإنجليزية: هيثم �لورد�ني

كتابة على �إحدى بنايات كا�ضل توثق �لكتب 

�لفل�ضطينية �لم�ضروقة من قبل �إ�ضر�ئيل

للفنانة �لفل�ضطينية �إميلي جا�ضر

Photo: Stefan Weidner

�شد اإنكار التاريخ

تكمن �أهمية ردود �لفعل هذه على كتابات غارودي في حقيقة 

�أنها تتو�زى مع عدد متز�يد من �لأ�ضو�ت �لتي تحدت �ضر�حة 

مثل  مثقفون  �ضكل  فقد  �لق�ضية.  لهذه  �ل�ضائد  �لفكري  �لنهج 

�ضاغية  وحازم  �لفل�ضطينيان،  ب�ضارة  وعزمي  �ضعيد  �إدو�رد 

�للبناني وعلي �ضالم �لم�ضري �تجاها نا�ضئا يهدف �إلى تحدي 

�لخلفيات  �ختالف  من  �لرغم  وعلى  �لر��ضخة.  �ل�ضرديات 

�لأحيان،  من  كثير  في  �لمثقفين  لهوؤلء  و�لفكرية  �ل�ضيا�ضية 

فاإنهم ��ضتركو� في �ل�ضعي لم�ضاءلة �لت�ضور�ت �لم�ضتقرة طويال 

�لإقليمية.  �ل�ضيا�ضة  ومنحى  �لعربية  �لمجتمعات  و�ضع  عن 

�لإ�ضر�ئيلية  �ل�ضيا�ضة  ينتقد  كان  �لكتاب  هوؤلء  من  كاتب  كل 

بكل تاأكيد، لكنهم عبرو� في �لوقت نف�ضه عن قناعة باأن �إنكار 

�لتاريخ يتعار�ص مع �لم�ضالح �لمبا�ضرة لل�ضعوب �لعربية.

�إدو�رد �ضعيد كان على �ضبيل �لمثال و�حد� من �أو�ئل من �أدركو� 

�ليهودية.  �لجماعية  �لذ�كرة  في  �ليهودية  �لمحرقة  �أهمية 

�أن �لمحرقة تقدم تبرير� ل�ضيا�ضات  وبينما رف�ص ب�ضدة فكرة 

�إ�ضر�ئيل تجاه جير�نها، �عتبر �أن �لعتر�ف بالمحرقة كحدث 

�لجمهور  لفهم منطق  �أمر حا�ضم  �ليهودي  �لتاريخ  رئي�ضي في 

�لإ�ضر�ئيلي. و�ضيغت حجج مماثلة من قبل عزمي ب�ضارة. ففي 

مقالته �لبارزة �لتي ن�ضرت في عام 1٩٩٤، �أ�ضر ب�ضارة على �أن

 

''حال و�ضطا تاريخيا مع �لدولة �لإ�ضر�ئيلية    

يجب �أن ياأخذ في �عتباره ذ�كرتين جمعيتين.  

�أي تـ�ضـوية في �لــ�ضرق �لأو�ضـط يـجب �أن   

تعك�ص �لما�ضي''.  

هذه �لدعو�ت لتغيير �لمنظور فيما يتعلق بالمحرقة لم تحدث 

في ظل فر�غ فكري �أو �ضيا�ضي. فال�ضتعد�د �لمتز�يد لمر�جعة 

�لنهج �لمعتاد للنظر �إلى �لما�ضي �لنازي، وبالتالي �إلى �لأ�ضول 

�لتاريخية لإ�ضر�ئيل، يمكن ربطه بمر�جعات مماثلة في مجالت 

فكرية عربية �أخرى. على �ضبيل �لمثال، يجب �لنظر �إلى تحويل 

�لمنظور �لعربي �لخا�ص بالمحرقة في �ضياق عملية �ل�ضالم وما 

�لفكرية على جانبي  �ل�ضجالت  �ضيا�ضي في  �نفتاح  قدمه من 

�ل�ضر�ع. ومثلما حدثت تحولت على �لجانب �لإ�ضر�ئيلي، حيث 

تجارب  �إلى  �لنتباه  �لجدد  بالموؤرخين  يعرف  �أ�ضبح  ما  لفت 

تحولت  حدثت  �لنز�ع،  حول  نظرهم  ووجهات  �لفل�ضطينيين 

�أي�ضا لفتة في �لعام �لعربي، ل�ضيما بين �لفل�ضطينيين.

من النكبة العربية اإلى النكبة الفل�شطينية

وبمو�ز�ة كتابات �لموؤرخين �لجدد ما بعد �ل�ضهيونية كانت هناك 

مناق�ضات مماثلة حول مكان نكبة 1٩٤٨ في �لذ�كرة �لجماعية 

�لفل�ضطينية. و�أ�ضار �لموؤرخان �لإ�ضر�ئيليان مئير ليتفاك و��ضتر 

ويبمان �إلى حقيقة �أن هذه �ل�ضنو�ت �ضهدت مر�جعات تدريجية 

للنكبة لتحولها من كارثة عربية �إلى كارثة فل�ضطينية، وهو ما 

يمثل في حد ذ�ته قطيعة هامة مع �لخطابات �لقومية �لعربية 

�لمر�جعات  هذه  تعك�ص  كما  و�ل�ضتينيات.  �لخم�ضينيات  في 

فهما تعدديا متز�يد� للذ�كرة �لعامة، وتنطوي على قبول متز�يد 

لروؤية متعدد �لمناظير للتاريخ. 

هذ� �لتحول في فهم �لتاريخ جاء بمو�ز�ة بزوغ �ضجالت حول 

�لأكر�د  �أو  م�ضر  في  �لأقباط  مثل  و�لدينية  �لعرقية  �لأقليات 

�لوطنية  �ل�ضرديات  في  و�ضعهم  وحول  و�لعر�ق،  �ضوريا  في 

�ل�ضائدة حول �لوحدة �لعربية. وقد ظهرت �ضجالت مماثلة في 

لبنان في وقت مبكر من ت�ضعينيات �لقرن �لمن�ضرم بعد نهاية 

�لحرب �لأهلية. فو�ضع حد ل�ضفك �لدماء جعل من �ل�ضروري 

في  ومتناحرة  مختلفة،  نظر  وجهات  بين  تفاهم  �إلى  �لتو�ضل 

كثير من �لأحيان، حول �لأحد�ث �لتي ت�ضببت في دمار لبنان. 

�لتي  �لفل�ضطينية  �لنتفا�ضة  �ضجعت  جد�،  م�ضابهة  وبطريقة 

بد�أت في عام 1٩٨7 على �لتاأمل و�لنقد �لذ�تي في �لأو�ضاط 

�لفل�ضطينية. وظهرت �أ�ضئلة حول �لوحدة �لوطنية، و�لعالقات 

بين �لجن�ضين وم�ضتقبل �لدولة في �ضرديات وروؤى فكرية عربية 

معا�ضرة.

�لأحد�ث  �إلى  �لنظر  زو�يا  وتنوع  �ل�ضرديات  تعدد  وتو�زى 

�لمجتمعات  تمو�ضع  لإعادة  محاولة  مع  و�لمجتمع  �لتاريخية 

�لعربية في �لتاريخ �لعالمي. �إن �لدعوة �إلى و�ضع �لمحرقة في 

�ضياق عالمي، باعتبارها تجربة تحمل �أبعاد� �إن�ضانية محتملة، 

وب�ضير  �ضاغية  حازم  ن�ضره  مقال  في  �لتطور.  هذ�  تعك�ص 

''�لتعاي�ص  �لفقرة:  هذه  جاءت   ،1٩٩7 عام  �أو�خر  في  �ضالح 

على �أر�ص فل�ضطين بين �ل�ضعبين غير مرجح طالما عا�ص كل 

بمعزل  �أو  �لآخر  �لطرف  بجانب  �لخا�ص،  تاريخه  في  طرف 

��ضتيعاب  جانب  كل  على  �ضيكون  �لتعاي�ص  يحدث  لكي  عنه. 

تاريخ �لجانب �لآخر، بل حتى تمثله لي�ضبح تاريخا خا�ضا به، 

�أو  �إلى ما ��ضتتبعته �لمحرقة على كال �لجانبين معا  ��ضتناد� 

على حدة''.

تعد هذه �لفكرة تحول كبير� عن �لخطابات �ل�ضابقة �لتي ركزت 

على �لمطالبة بالأ�ضالة و�لنقاء �لثقافي و�لفكري. ففي �ضميم 

�لقومية �لعربية ــ وبطريقة مماثلة في �ضميم �لإ�ضالم ــ ترقد 

فكرة �لجماعة �لأ�ضيلة ذ�ت �لحدود �لو��ضحة، و�لتي ل يتاأثر 

جوهرها بموؤثر�ت خارجية. �لمطالبة باعتبار �لمحرقة تجربة 

�ضر�حة  ت�ضير  ــ  �أي�ضا  �لتاريخ  وبالتالي  ــ  عالمي  �ضياق  ذ�ت 

�ضد هذه �لمطالبات باأمة عربية �أو �إ�ضالمية نقية. وفقا لهذه 

�لقر�ءة يتعين و�ضع تاريخ �لهوية �لعربية و�لإ�ضالمية في �ل�ضياق 

من  كثير  في  �لوجودية  و�ضر�عاته  �لع�ضرين  للقرن  �لعالمي 

�أ�ضياًء في حد ذ�تها، و�إنما  �لأحيان. و�لتاريخ و�لذ�كرة لي�ضت 

ظهرت فقط من خالل �لمفاو�ضات و�للقاء�ت مع »�لآخرين«.

منت�ضف  في  حدثت  �لتي  �لتطور�ت  لهذه  ثان  بعد  هناك 

حول  �لمناق�ضات  �أعقاب  في  زخما  و�كت�ضبت  �لت�ضعينيات، 

�أفكار غارودي. بُعد يتعلق ب�ضعبية نظريات �لموؤ�مرة �لتي كانت 

ت�ضتخدم ل�ضرح مركزية �لمحرقة في �لخطابات �لدولية حول 

�لتاريخ �لأوروبي. فمنذ �أو�خر �لت�ضعينيات وكتاب مثل �ضاغية 

و�ضعيد يعار�ضون �ضر�حة، وعلى نحو متز�يد، �لفكر �لتاآمري 

مو�جهة �لما�ضي �لأليم  |  غوت�ص نوردبروخ: �لتفاعل �لعربي مع �لهولوكو�ضت معهد غوته  |  فكر وفن، عدد ٩٨
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يتمّتع هربرت ت�شيم بخبرة كبيرة في التعامل مع اآثار الدكتاتوريات اكت�شبها من خالل عمله كنائب مدير الموؤ�ش�شة 

التي اأ�شرفت على االطالع على ملّفات مخابرات دولة األمانيا الديمقراطية )ال�شرقية �شابقا(. وهو يوؤكد في هذا 

الحوار االرتباط الوثيق بين الديمقراطية ومواجهة الما�شي. ويرى اأن الموقف في م�شر اأ�شعب من الحالة

 االألمانية فيما يتعلق بالعمل على الما�شي. ويتعلق نجاح هذه العملية بت�شميم الم�شريين اأنف�شهم.

Herbert Ziehm/Albrecht Metzger    هربرت ت�شيم/األبر�شت ميت�شغر

ال معالجة للما�سي دون ديمقراطية

الديمقراطية تتطلب التغلب على تبعات الما�شي

�أنه تج�ض�ص على �أ�ضخا�ص في �لخارج ومار�ص عليهم �ل�ضغوط. لقد �ضارك رجاله بالتاأكيد في �نتهاكات 

حقوق �لن�ضان هذه.

هل ُيعتبر جزءًا من العمل على الما�شي اأن تقّدم جناة العهد ال�شابق اإلى المحاكمة؟

لمالحقتها  �لد�فع  �أن  د�ئما  �ل�ضتازي  �دعت  لقد  �لعهد.  ذلك  ل�ضحايا  �لعتبار  تعيد  �أن  �أي�ضاً  ولكن 

لبع�ص �لأ�ضخا�ص لم يكن �ضيا�ضياً بل جنائياً. هذ� �لتجريم ر�أيناه باأعد�د كبيرة لدى �ل�ضتازي. وعندما 

يكون ثمة �ضحايا فهناك �أي�ضاً جناة طبعاً وعلى �لمرء �أن يو�جههم بم�ضوؤولّياتهم. �أ�ضمع كثير�ً هنا في 

�ألمانيا من جمعيات �لمت�ضّررين باأنهم غير ر��ضين عن �لعمل �لقانوني وباأن �لجناة يخرجون في �لنهاية 

بعقوبات خفيفة و�أن �لأحكام غير كافية. وهذ� كله قد يكون �ضحيحاً لكّنني �أعتقد �أن �لأمر �لأهم هو 

تقديم �لمجرمين �إلى محاكمة علنية ب�ضبب �أفعالهم. �أما ما هو �لحكم �لذي �ضي�ضدر فلنقل �أنه بالن�ضبة 

لي �أمر ثانوي.

 

هل تعتقد اأن الكثيرين من الجناة مازالوا يتجولون بحرية دون اأن يكونوا قد دفعوا ثمن ذنوبهم؟

من �لو��ضح �أن قانون �لعقوبات في �ألمانيا م�ضّمم على �أ�ضا�ص �لجناية �لفردية ولي�ص على �أ�ضا�ص ما 

تنّظمه �لدولة من �إجر�ء�ت. لذلك تتكرر �لحالت �لتي من �ل�ضعب فيها �إثبات �لجناية على فرد معين 

يوؤدي  ماأزق وقد  ي�ضتطيع فعل �ضيء مختلف. وهذ�  و�قعا تحت �ضغوط تجعله ل  باأّنه كان  تقول  و�أل 

طبعا �إلى �إمكانية تهّرب �لبع�ص من �لعقوبة �أو ح�ضولهم على عقوبة خفيفة. وقد كانت �لإد�نات �لتي 

ل لب�ص فيها قليلة. لكن، ل نن�ضى �أن هذه هي متطلّبات �لديمقر�طية. و�إل لكّنا نعي�ص هنا في دكتاتورية 

و�إن تحت م�ضميات مختلفة.
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ثقافة االتهام

انتهاك حقوق االإن�شان  

في األمانيا الديقراطية

 األبر�شت مت�شغر: �شيد ت�شيم، ماهو االأهم عندما ي�شقط نظام دكتاتوري: اأن تالحق المجرمين لتنظيف الدولة من 

�شموم الدكتاتورية، اأم اأن تبني موؤ�ش�شات الديقراطية؟

موؤ�ض�ضات  بدون  �لما�ضي  معالجة  تنجح  �أن  يمكن  ل  �لأخرى.  بدون  ممكنة  غير  �لو�حدة  �أن  �أظن  ت�شيم:  هربرت 

ثاأر ب�ضبب  وباأنه ل تجري عمليات  �لما�ضي ب�ضكل مو�ضوعي،  تتعامل مع  باأنك  �لوحيد  �ل�ضامن  ديمقر�طية. فهي 

�إلى  ي�ضيء  ما  وهو  �لمعاك�ص.  �لتجاه  في  �آخر  تطّرف  �إلى  تطّرف  من  �لتحّول  خطر  هناك  ود�ئماً  �ضيئة.  �أفعال 

�لديمقر�طية. 

 

اإذا عك�شنا ال�شوؤال: هل الدمقرطة ممكنة بدون العمل على الما�شي؟

بهذه  �عتقدت  �لبلد�ن  من  كثير  �لأخير.  �لتحليل  في  ممكنة  غير  �أي�ضا  �أنها  �أظن 

�أن نترك �لما�ضي خلف ظهورنا و�أن نن�ضئ بنى جديدة.  �إننا يجب  �لإمكانية وقالو� 

يجب �أن ننظر �إلى �لأمام فلدينا تحديات كبيرة. وهذ� كله �ضحيح. فمن �ل�ضروري 

تاأ�ضي�ص �لأحز�ب كما نرى في م�ضر �لآن. ولكّننا �إذ� لم نعمل على �لما�ضي ونحل ما 

تركه لنا من م�ضاكل ف�ضيعود »�ل�ضّم �لقديم« للظهور في وقت ما.

و�ضتنت�ضر �لتهامات وتخريب �ضمعة �لخ�ضم �ل�ضيا�ضي باأن يقال مثال باأنه كان يتعاون 

مع �لنظام �ل�ضابق، بل �إنه كان يعمل ل�ضالحه ب�ضكل م�ضتور �لخ. كان مهماً ما قاله 

يو�خيم غاوك عندما �أّكد �أن �لملّفات فقط هي ما يثبت لنا �إن كان ما قاله �لحّكام 

جد�ُ  �لمهم  من  �أنه  �أعتقد  لذلك  مغر�ضة.  معلومات  مجرد  �أم  �ضحيحاً  �ل�ضابقون 

�ألمانية  كاألمان �ضرقيين وجود دولة  لقد كان من ح�ضن حظنا  بالملّفات.  �لحتفاظ 

�إنها  �لملّفات.  م�ضوؤولية هذه  �أخذت على عاتقها  ديمقر�طية  موؤ�ض�ضات  ذ�ت  �أخرى 

حالة ل تتكّرر.

 

عام  الوقت  ذلك  في  الديمقراطية  األمانيا  في  الما�شي  معالجة  عملية  كيف جرت 

1٩٨٩؟ ماذا كانت الخطوات االأولى؟

كانت  (�ل�ضتازي)  مخابر�تها  لأن  �لديمقر�طية  �ألمانيا  في  خا�ص  و�ضع  ثمة  كان 

�لحاكم  �ل�ضتر�كي  �لحزب  فقط  معروفاً.  يكن  لم  بال�ضبط  تفعله  ما  لكن  معروفة. 

تتقدم  كانت  ولذلك فقد  ير�قب عملها.  كان  لأنه  بذلك  كان على علم  (SED) هناك 

مطالب �لمتظاهرين: نريد �أن نعرف ماذ� يفعلون وثانياً نريد �أن نرى �لملّفات �أي�ضاً 

من  �لكثير  �أن  كيف  �لما�ضية  �ضنة  �لع�ضرين  في  ر�أينا  وقد  تحتويه.  ما  نعرف  و�أن 

�لأ�ضياء تم عر�ضها بطريقة مختلفة عما هو موجود في �لملّفات.

كمثال: ماركو�ص فولف، وهو �أحد موّظفي �ل�ضتازي �لمعروفين، كان يّدعي د�ئما �أن 

ق�ضمه »ق�ضم �ل�ضتطالع �لرئي�ضي« كان يمار�ص �لجا�ضو�ضية فقط، تماما كما يفعل �أي 

جهاز مخابر�ت �آخر. و�أنه لم يكن له عالقة بانتهاك حقوق �لإن�ضان. لكننا نعرف �لآن 

�أن تلك �لعالقة كانت موجودة. لقد �أجبر �أ�ضخا�ضا على �لعودة بالقوة �إلى �لدولة. كما 
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هل يمكن اأن تتعلم م�شر �شيئًا من األمانيا خالل عملها على الما�شي 

رغم اختالف ال�شروط في البلدين؟

�أعتقد �أن �لمرء يمكن �أن يتعلم �ضرورة �لعمل على �لما�ضي �لدكتاتوري 

و�إعادة �لعتبار ل�ضحاياه وتعوي�ضهم. يمكن للمرء �أن يعيد لل�ضحايا 

كر�متهم �لمجروحة �أو �لم�ضلوبة. و�أن يُظهر بو�ضوح �أنه ل ت�ضامح مع 

�لجنايات �لتي تُرتكب تحت غطاء �لدولة. �إن �لمحكمة �لدولية تُرينا 

�أنني ل يمكن �أن �أت�ضّرف كيفما �ضئت، ول �أن �أن�ضج قو�نيني �لخا�ضة. 

�أعتقد �أن �لعمل على �لما�ضي هو موؤ�ضر للم�ضتقبل.

 

اإذن هل ت�شتطيع األمانيا اأن ت�شاعد في م�شر؟ هل ت�شتطيع لعب دور 

المثال؟

�أعتقد �أننا يمكن لنا �أن نقدم لهم �أدو�ت حقوقية م�ضاعدة. يمكن �أن 

�أوروبا  دول  كانت  لقد  �أي�ضاً.  �لديمقر�طي ممكن  �لطريق  �أن  نريهم 

�ل�ضرقية مثال تخاف من �أن تلجاأ �ل�ضتازي �إلى �لعمل �ل�ضري في حالة 

�إلغائها. كل ذلك يمكن مر�قبته ديمقر�طياً، فالمرء ل ينوي ��ضتبعاد 

�أحد من �لمجتمع. ولكن �لمجتمع �لم�ضري هو فقط من يقرر �إن كان 

ذلك �ضيحدث حقيقة هناك، �أم ل. �ل�ضغط �لخارجي ل يفيد في هذ� 

�ل�ضدد. بل �إنه قد يوؤدي �إلى عقلية �نعز�لية ل�ضان حالها يقول باأن 

�لآخرين يّدعون معرفة كل �ضيء ويريدون �أن يعلّموننا �ضوؤوننا. وهذ� 

�أن  �لآخرين يجب  �لرغبة بم�ضاعدة  عامل كابح طبعاً. ولذلك فهذه 

تاأتي من �أو�ضاط �ل�ضعب نف�ضه. مازلت �أرى فائدة �لمقارنة بين �ألمانيا 

�لـ 1٩٤٥ و�ألمانيا 1٩٨٩: فبعد 1٩٤٥ بد�أت عملية �لق�ضاء على بقايا 

�لنازية �لتي نّظمها �لأمريكان ولكّنها لم تنجح تماما فقد جرت تحت 

كانت رغبة  فقد  �لأمر مختلفاً  كان  �ضغط خارجي. في عام 1٩٨٩ 

�لمجتمع نف�ضه.

 

عملية  في  م�شاعدتهم  ت�شتطيعون  كنتم  اإن  الم�شريون  �شاألكم  هل 

معالجة الما�شي؟

 لم تنقطع �لت�ضالت بيننا، و�إن كانت حالياً في حالة ركود. لكنني 

�أعتقد �أن على  �لمجتمع �لم�ضري نف�ضه �أن يقّرر ذلك �أولً و�ضتاأتي 

�لت�ضالت بعد ذلك من تلقاء ذ�تها.

 

اإلى م�شاعدتهم، هل  العودة  ت�شتطيع  كنت  اإن  الم�شرّيون  �شاألك  اإذا 

�شتفعل؟

بالعدوى،  تفاوؤلهم  �أ�ضابني  لقد  عليه.  قادر  �أنا  ما  كل  �ضاأفعل  نعم 

عندما قالو� �إنهم قادرون على ذلك. و�آمل �أنهم ماز�لو� متفائلين. 

حول  م�شبقة  اأحكام  اأية  لديك  لي�س  باأنه  االنطباع  يعطي  حديثك 

ثمة  ومن  عرب،  اأو  م�شلمون  اأنهم  اأبدًا  تذكر  ال  فاأنت  الم�شريين. 

فُيفتر�س اأنهم ب�شبب ثقافتهم لن ي�شتطيعوا اأن يبنوا الديمقراطية 

مثاًل. اإنك تتحدث عنهم كاأنداد.

قدم  ب�ضبب  م�ضر  في  للديمقر�طية  مالئمة  �ضروط  بوجود  �أعتقد 

هناك  �لدولة  تُبدي  �لطويل  �لتاريخ  هذ�  فب�ضبب  هناك.  �لدولة 

مثال  �لعر�ق  في  بلدهم.  مع  متماهون  �لنا�ص  �أن  كما  ما.  ��ضتقر�ر�ً 

يلعب �لولء للقبيلة دور�ً هاماً وهو �أمر غير موجود في م�ضر حيث 

يلتزم �لمو�طن ببلده ودولته وهو ما يبعث فّي �لتفاوؤل.

 هربرت ت�ضيم: عمل كنائب مدير �لق�ضم �لإعالمي في »�إد�رة وثائق 

�لآن  وهو  �لديمقر�طية،  �ألمانيا)  في  �لمخابر�ت  (جهاز  �ل�ضتازي« 

متقاعد. 

�ألبر�ضت ميت�ضغر: م�ضت�ضرق و�ضحافي �ألماني متخ�ض�ص في ق�ضايا 

�لعالم �لعربي.

ترجمة: ح�ضين �ضاوي�ص
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الحالة الم�شرية

خلق البنى 

الديمقراطية

 اإذن فلي�س المهم هو الثاأر، فالثاأر �شيكون �شّمًا جديدًا.

�ضحيح. فذلك �ضيق�ضم �لمجتمع و�إن على م�ضتوى �آخر. 

�لثاأر يُنتج �لثاأر. و�لقاعدة �لتور�تية »�لعين بالعين و�ل�ضن 

بال�ضن« ل تفيدنا هنا كثير�ً.

الكثير  هناك  وخ�شت   ٢٠11 عام  في  مرتين  م�شرًا  زرت 

من المحادثات. هل �شعرت باأن الم�شريين يريدون الثاأر 

ممن ظلمهم؟

في  م�ضّخ�ضاً  �لنظام  تقديم  في  و��ضحة  رغبة  ثمة  كان 

�لنهاية في مبارك �إلى �لمحاكمة. ل �أدري تماماً �إن كنت 

فاأنا  ديمقر�طياً.  �لم�ضري  �لو�ضـع  �أ�ضـمي  �أن  �أ�ضـتطيع 

(على  �لع�ضكرية  �لدكتاتورية  من  نوعـاً  (كان)  �أنه  �أرى 

�لأقل قبل �لنتخابات �لرئا�ضية). نعم لقد تمت �لت�ضحية 

ــ بالو�جهة ــ، لكّنها ت�ضبه �لت�ضحية ببيدق �ضغير من �أجل 

�لذي  نف�ضه  �ل�ضيء  �إنه  نف�ضه.  �لالعب  و�ضعية  تح�ضين 

Egon Krenz �لذي خلف لمدة  �إيغون كرنت�ص  حاوله هنا 

''�إننا  مبد�أ  على   Erich Honecker هونيكر  �إري�ص  ق�ضيرة 

�لأمر  �أن  �أظن  ل  �لنظام''.  لإنقاذ  �لروؤو�ص  بع�ص  نبّدل 

�ضينجح في م�ضر بهذه �لب�ضاطة. �إن �ضر�ع �ل�ضلطة بين 

�لرئي�ص �لحالي و�لمجل�ص �لع�ضكري لم ينته بعد وعلينا 

�لنتظار لنعرف �لفائز.

 

ظل  في  الما�شي«  »معالجة  عملية  اإنجاز  ن�شتطيع  هل 

هذا الوجود للنظام القديم ممّثال بالجي�س؟

�أعتقد با�ضتحالة ذلك. فهو ممكن فقط من قبل برلمان 

�لإخو�ن  لدى  كانت  �إن  نرى  �أن  علينا  بحرية.  منتخب 

حالياً  �لما�ضي.  على  بالعمل  �لرغبة  �أ�ضاًل  �لم�ضلمين 

لدي �إح�ضا�ص �أنهم يخافون من �أن يُف�ّضر ذلك على �أنهم 

يريدون  �إنهم  يريدونه.  ما قد ل  بثاأرهم، وهذ�  ياأخذون 

�لقول: ''�إننا �أكثر ت�ضامحاً مما تّظنون ومما كنتم تتقّولون 

�لما�ضي  على  �لعمل  �إلى  �لحاجة  ولكن  د�ئماً''.  عنا  به 

�ضتاأتي يوما ما بالتاأكيد.

 

اآذار/ مار�س عام ٢٠11  لقد كنت هناك للمرة االأولى في 

اأكثر تفاوؤاًل  وللمرة الثانية تموز/ يوليو ٢٠11. هل كنت 

في ذلك الوقت؟

�أ�ضتطع  ولم  ت�ضّككاً  �أكثر  �لثانية  زيارتي  في  كنت  لقد 

�لذي  �لمنت�ضرة«  »�لثورة  لتلك  نف�ضه  �لحما�ص  لم�ص 

كتبت به عنها �ل�ضحف �لألمانية و�لذي كان تحت تاأثير 

كان  �لذي  �لغربي  �لتوّجه  ذي  �ل�ضبابي  لل�ضوت  �ضماعنا 

�أن للمجتمع �لم�ضري  �أعتقد  �لثورة. لكنني  عالياً خالل 

�أي�ضاً، حيث  بنية �أخرى. وقد ر�أينا ذلك في �لنتخابات 

�نت�ضرت �لقوى �لمحافظة �لتي لي�ص لديها هذ� �لتوجه 

�لغربي. لقد بولغ بتقدير قوة �ل�ضباب وهي لي�ضت �لقوى 

�لتي �ضتقرر م�ضائر م�ضر �لبعيدة. ماز�ل ثمة بون �ضا�ضع 

يف�ضل م�ضر عن �لديمقر�طية، فعلى �لمرء �أن يخلق بنى 

ديقر�طية �أولً. ماز�لت �لموؤ�ض�ضات هي نف�ضها ولم يعد 

�إعادة  �لدولة ول عن  �أمن  �أجهزة  �أحد يتكلم ل عن حل 

هيكلتها ومر�قبتها ديقر�طياً. في �آذ�ر/ مار�ص عام ٢٠11 

كان �لجميع ماز�لو� يقولون �أنهم يريدون �أن يحلّو� »جهاز 

يفعلون  �أحد ماذ�  �لآن ل يعرف  �لم�ضري«.  �لدولة  �أمن 

هناك حقيقة.

 

كيف تقّيم حقيقة تغيير ا�شم »جهاز اأمن الدولة« ولي�س 

حّله؟

�ألمانيا  جمهورية  بنهايات  �لمرء  تذّكر  �لأ�ضياء  من  كثير 

�لديمقر�طية. فهناك تم تغيير ��ضم �ل�ضتازي �أي�ضاً. �أظن 

�لم�ضرية.   �ل�ضرطة  تفعله  عما  �ليوم  ي�ضاأل  �أحد  ل  �أن 

�ضت�ضبح  �أنها  و�أعتقد  بالعمل  �ضي�ضتمر  �لدولة  و�أمن 

خا�ضعة لمر�قبة �ضارمة من قبل �لجي�ص و�ضتقوم بالعمل 

ل�ضالحه.

�أعتقد �أن كل �ضيء ما ز�ل ممكناً. ول ت�ضمح لنا �لإجر�ء�ت 

ع�ضر  خالل  �ضتعود  �لدكتاتورية  �إن  بالقول  �لتح�ضيرية 

�ضنو�ت مثال. بهذ� �لمعنى فاأنا متفائل �أن ينجحو� ببناء 

هياكل ديمقر�طية هناك. لكنني ل �أو�فق على �لحما�ص 

�لز�ئد لل�ضحافة �لألمانية و�لتي تعتقد �أن �لديمقر�طية 

�أمر و�قع بمجرد �ضقوط مبارك.

 

لماذا توجد اأ�شاًل اأجهزة مخابرات؟

المخابرات  اأجهزة  لكن  األمانيا.  في  ال�شتازي  ُحّلت  لقد 

هناك م�شريون  االتحادية.  األمانيا  في  مازالت موجودة 

يريدون االإلغاء الكامل لجهاز المخابرات. هل يمكن اأن 

ين�شح المرء بذلك؟

في �أحد �لنقا�ضات في �لقاهرة في �آذ�ر/ مار�ص مع رجل 

دين م�ضلم جاء من �ألمانيا قال باأننا نحن �لألمان ل ينبغي 

�أن نبالغ بالفخر باأنف�ضنا فماز�ل لدينا �أجهزة مخابر�ت. 

�ضرورية  وهي  مخابر�ت  �أجهزة  عندنا  ماتز�ل  طبعا 

�لذين  �ل�ضيا�ضيين  �لمتطرفين  �زدياد  ب�ضبب  �أي�ضاً 

يعملون بو�ضائل تاآمرية ول ي�ضّرحون باآر�ئهم على �لمالأ 

�ل�ضروري  من  ولذلك  بال�ضر  يعملون  ولكنهم  ويبّررونها 

�أن  �أعتقد  لكنني  مماثلة.  و�ضائل  �إلى  �لدولة  تلجاأ  �أن 

كلّه ديمقر�طياً.  تتم مر�قبة ذلك  �أن  �لأ�ضا�ضي جد�ً  من 

تح�ضل هناك �أخطاء �أي�ضاً، وهذ� ما نعي�ضه في �ألمانيا 

 (Verfassungsschutz) »حيث يعاني »جهاز حماية �لد�ضتور

�أن  يعني  ل  ذلك  لكـن  �لفـ�ضل.  من  متكررة  حالت  من 

�لطريق نف�ضه خاطئ. هناك ف�ضل في بع�ص �لأمور لكن 

�ل�ضحافة  منها هي  و�حدة  ــ  ديمقر�طية  موؤ�ض�ضات  ثمة 

بر�أيي ــ تك�ضف ذلك وت�ضع �لأ�ضبع بال�ضبط على �لوجع. 

ي�ضتخل�ضو�  لأن  م�ضتعدين  يكونو�  �أن  �ل�ضيا�ضيين  وعلى 

�لنتائج ويت�ضرفو� على هذ� �لأ�ضا�ص.
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يخدم االأدب، وخا�شًة النثر، في اإيران وفي المنفى االإيراني، النقا�س حول ال�شبيل اإلى الحداثة والهوية

 القومية والحفاظ على الموروث الوطني، والتخل�س من اأعباء الما�شي، وذلك على الرغم من وجود الرقابة

 وغياب حرية ال�شحافة داخل اإيران. وقد تعّر�س هذا االأدب اإلى التاريخ االإيراني المعا�شر واالأ�شد معا�شرًة،

 و�شار يطرح اأ�شئلة جديدة على الدوام على غرار »من نحن؟« و »من اأين نحن قادمون؟«؛  ممهدًا الطريق

 اإلى ال�شوؤال التالي: اإلى اأين نحن ما�شون؟ وكّلما تناول الحديث في اإيران ق�شية معالجة الما�شي،

 فاإن االأدب هو الذي ي�شطلع عادة  بهذه المهمة. 

Kurt Scharf    كورت �شارف

اإيران في ظل الثورة االإ�سالمية

معالجة الما�شي من خالل االأدب

تطّور  في  لأهميتهما  نظر�ً  كاتبين،  لعمل  هنا  �ضنتعر�ص 

�لأدب �لفار�ضي �لحديث �لذي قد ن�ضر في �لحقبة �لتي 

�ضنعالجها، لكننا �ضن�ضير في �لبدء �إلى �أن جميع �لكّتاب 

تقريباً مهدو� �لطريق في �تجاه �لغرب. وقد عّبرت عن 

عنو�ن:  تحمل   ،1٩٦٢ عام  ن�ضرت  مقالٌة  �لتحّول  هذ� 

ــ   1٩٢3) �لأحمد  جالل  موؤلفها  وينحدر  »�لأوروبة«. 

و�ن�ضم  عنها  تن�ضل  لكنه  دين،  رجال  عائلة  من   (1٩٦٩

�ضنو�ت.  �أربع  بعد  غادره  �لذي  �ل�ضيوعي  �لحزب  �إلى 

�إّن  تقول:  �لمذكورة فر�ضية  �لمقالة  �لأحمد في  ويطرح 

�أن�ضار نموذج �لمجتمع �لغربي د�همو� �لبلد كالح�ضر�ت 

�ل�ضارة، و�إن �لإ�ضالم هو �ل�ضبيل �لوحيد و�لأ�ضيل للثقافة 

�لإير�نية ورجال �لدين هم �لأجدر في �لتعبير عن �لهوّية 

تحليل  �لمثقفين  من  �لعظمى  �لغالبية  و�أيدت  �لقومية. 

�لأحمد ع�ضية �لثورة �لإير�نية عام 1٩7٩.  

عن  كتب  قا�ّضاً  ب�ضفته  �أي�ضاً  تاأثير�ً  �لأحمد  ومار�ص 

مقاومة �لطبقة �لجتماعية ذ�ت �لمنحى �لديني للحد�ثة 

�ضاخر  باأ�ضلوب  وذلك  بهلوي  ر�ضا  �ل�ضاه  فر�ضها  �لتي 

عام  ن�ضرها  �لتي  ق�ضته  مثل  �لعميق  بالتعاطف  مليء 

1٩٦1 في مجلة »�آر��ص« بعنو�ن: »�لحفل«. وي�ضف فيها، 

و�ضعها  �لتي  �لمالب�ص  قو�نين  وطاأة  �لطفل،  منظور  من 

ُحظر  �للو�تي  �لن�ضاء  �أن  وكيف   ،1٩3٦ عام  ر�ضا  �ل�ضاه 

�لخروج  على  قادر�ت  يعدن  لم  �لحجاب  �رتد�ء  عليهّن 

�لو�جب  بين  �لحائر  �ل�ضبي  حالة  وي�ضف  �ل�ضارع،  �إلى 

�لحكومي �لذي يق�ضي بارتد�ء �ضر�ويل ق�ضيرة �لق�ضيرة 

وكان  �ل�ضر�ويل.  لهذه  �لمجتمع  و�حتقار  �لمدر�ضة  في 

رجال �ل�ضرطة قد مزقو� ثياب عّمه �لتقليدية �أمام �لنا�ص. 

فيخطفون  �ل�ضرطي  �ضخ�ضية  يتقم�ضون  �لأطفال  وكان 

ويج�ّضد  �لعّمال.  يرتديها  و�لتي  �لممنوعة  �للّباد  قالن�ص 

�لنا�ص  فيها  ي�ضهد  �لتي  �لحالة  �لأدب  من  �لنمط  هذ� 

�لحد�ثَة لي�ص باعتبارها تحرر�ً، بل قمعاً ويف�ّضر كيف �أن 

�أغلبية �لإير�نيين وقفو� عام 1٩7٩ �إلى جانب �لجمهورية 

�لإ�ضالمية.

  

م�شرحية الحزن

ن�ضرت  �لأحمد  فيه جالل  توّفي  �لذي   1٩٦٩ عام  وفي 

�ل�ضهير  ــ ٢٠1٢) عملها  د�ن�ضور (1٩٢1  �ضيمين  زوجته 

»م�ضرحية �لحزن« وهي رو�ية في �لو�قع ن�ضرت في �ضت 

ن�ضخة،  مليون  ن�ضف  من  �أكثر  منها  وبيع  طبعة  ع�ضرة 

�لأدب  في  جديدة  مرحلة  بدء  �لر�وية   هذه  وتمثل 

�لفار�ضّي   �لأدب  في  ر�وية  �أّول  وهي  �لإير�ني.  �لخيالي 

تفقد  �أي�ضاً  �إمر�أة  �لرئي�ضية  و�ضخ�ضيتها  �إمر�أة،  تكتبها 

�نتفا�ضة  زمن  في  �لثانية  �لعالمية  �لحرب  في  زوجها 

و�لحتالل  �لمركزية  �لحكومة  على  ق�ضقائي  ع�ضيرة 

�لتي  �لقيود  �لأحد�ث  وطاأة  بفعل  فتتجاوز  �لإنجليزي؛ 

�إلى  د�ن�ضور  وتعر�ضت  �لتقليدي.  دروها  يفر�ضها 

�نت�ضرت  �لتي  �لمجاعة  وت�ضف  لل�ضّكان  �لحاكم  �بتز�ز 

�لقمح  يبيعون  كانو�  �لإقطاعيين  كبار  لأّن  �لمنطقة  في 

للقو�ت �لإنجليزية �لتي كانت تدفع ثمناً غالياً للحبوب، 

بدلً من �لمو�طنين �لفقر�ء. وتتحدث عن تعامل �لنخب 

و�لمقاومة.  �لت�ضامن  �لمحلية مع �لحتالل وكذلك عن 

و�ل�ضلطة  �ل�ضّكان  تناق�ضات  لي�ص فقط  �لرو�ية  وتج�ّضد 

�ضبه �ل�ضتعمارية، بل �لتناق�ص بين �لمدينة و�لريف وبين 

وت�ضّور  �لرّحل.  و�لبدو  �لم�ضتقرين  �لح�ضر  �لمو�طنين 

�لكاتبة  في رو�يتها لحظة ولدة �لحد�ثة باعتبارها ثورة 

باأ�ضلوب  �لأحد�ث  بتدوين  تكتفي  ل  وهي  �جتماعية.  

�إنما  متناهية،  بدقة  �لأيديولوجي  �لأفق  �ضيق  من  خال 

تنتقد بال هو�دة �لنتهازيَة و�لُجبن و�لغباء ودون �أن تعير 

و�إلى  �لجتماعي.  �لموقع  �أو  �لدينّي  لالنتماء  �هتماماً 

جانب ذلك فاإنها تقدم م�ضاهمة حا�ضمة في تعزيز �لثقة 

بالنف�ص وتحرر �لمر�أة �لتي نا�ضلت لتحتل موقعاً متميز�ً 

جميع  من  �لرغم  على  �لإ�ضالمية،  �إير�ن  جمهورية  في 

�لعقبات �لقانونية. 

وبرز منذ نهاية زمن �ل�ضاه عدد من �لكاتبات، لكن مما 

د�خل  قّوة  يزد�د  بات  �لتجاه  �أن هذ�  �لده�ضة هو  يثير 

�لمد�ر�ص  �أ�ضلمة  عملية  و�أّدت  �لإ�ضالمية.  �لجمهورية 

�إلى  �لن�ضاء  من  �لكثير  �ن�ضمام  �إلى  و�لجامعات  �لعليا 

�لمتدينة  �لعو�ئل  كانت  �لما�ضي  ففي  �لمتعلمة.  �لنخبة 

�لموؤ�ض�ضات  �إلى  بناتها  تبعث  �أن  ترف�ص  و�لمحافظة 

على  �ل�ضيء  �لتاأثير  من  تخ�ضى  كانت  لأنها  �لتعليمية، 

�لأخالق. وحالما تبددت هذه �لمخاوف �نخرطت �لفتيات 

على نحو و��ضع في هذ� �لميد�ن. وكانت �لنتيجة �لطبيعية 

�آر�ئهن  يطرحن  بد�أن  �لن�ضاء  من  �لعديد  �أّن  هي  لذلك 

يعالجن  و�ضرن  كاتبات،  بو�ضفهن  �لأخيرة  �ل�ضنو�ت  في 

يكتبن  ولم  �لن�ضوية،  بالحياة  �لمتعلقة  �لق�ضايا  مختلف 

مجتمع  في  �لرجال  يمار�ضه  �لذي  �ل�ضطهاد  فقط عن 

تغلب عليه �لنزعة �لأبوية، بل �أي�ضاً عن �لم�ضوؤولية �لتي 

تتحمل �لن�ضاء جزء�ً منها في هذ� �لأمر. 

بور �ضمن مجموعة ق�ض�ضية  لـ منيرو رو�ني  في ق�ضة 

�ضورة  �لقا�ضة  تر�ضم   1٩٨٩ عام  »كانيزو«،  بعنو�ن: 

لإمر�أة �ضابة تعود �إلى قريتها بعد �إنهاء در��ضة  �لطّب، 

قاطعاً  رف�ضاً  يرف�ضنها  �للو�تي  جن�ضها  بنات  لت�ضاعد 

بذهابها  قريتها  في  �لزو�ج  عرف  �نتهكت  لأنها  فّظاً، 

�إلى �لمدينة.  

نظرة اإلى التاريخ 

»طوبا  رو�ية  في  نجدها  �لتاريخ  �إلى  �أخرى  نظرة  وثمة 

و�لتي  بور،  بار�ضي  �ضهرنو�ص  للكاتبة  �ضب«  ومعناي 

�لرو�ية عام 1٩٨3  ُكتبت  نف�ضه. وقد  �لعام  �ضدرت في 

في �أحد �ضجون �لجمهورية �لإ�ضالمية. بيد �أن �لموؤلفة 

ل تهتم في �لو�قع كثير�ً بالتاريخ �ل�ضيا�ضّي، �إنما بالتحّول 

فهي  ولهذ�  �لع�ضرين.  �لقرن  مطلع  في  لإير�ن  �لثقافي 

ت�ضف ذلك �لزمن من وجهة نظر �إمر�أة ذ�ت تربية دينية 

تريد �لتوجه �إلى �هلل عبر �لبحث �ل�ضوفي، لكّنها تر�ضخ 

فتر�ضد  �لقاجارية،  �ل�ضاللة  من  �أمير�ً  فتتزوج  للتقاليد 

تغّير �لأخالق قبل كّل �ضيء و�لت�ضور�ت �لمتعلقة بالقيم. 

�لفقر  حقبة  �إلى  �لعريقة  �لمملكة  �نهيار  ترد  ل  لكنها 

�لأخالقي  �لتف�ّضخ  �إلى  بل  بها،  مّرت  �لتي  �لقت�ضادي 

قبل كّل �ضيء، وذلك في زمن �ل�ضاه ر�ضا، �أي في مرحلة 

على  و�لق�ضاء  �ل�ضو�رع  تبليط  �ضهدت   �لتي  �لتحديث 

�لحد�ثة  هذه  لكّن  �لحج،  طرق  وت�ضهيل  �لطرق  قّطاع 

ت�ضع زوج �بنتها، لأنه يقر�أ �لكتب �لمحظورة بفعل حاجته 

�لبل�ضفية.  �إلى  �لنتماء  بتهمة  �ل�ضجن  في  �لتعليم،  �إلى 

�لحرب  �ل�ضاه ر�ضا و�حتالل طهر�ن في  ويوؤدي �ضقوط 

�لعالمية �لثانية �إلى �متالء �ل�ضو�رع بالجنود �لأمريكيين 

كّل مكان،  �لتوّتر في  ي�ضود  و�ل�ضوفيت، حيث  و�لإنجليز 

بالغربة  كذلك،  �لت�ضّوف  �إلى  تميل  �لتي  �بنتها  فت�ضعر 

وهن  �لن�ضاء  ثانية  ناحية  من  ونرى  وطنها.  د�خل  فجاأًة 

يرتدين �لحجاب مّرة �أخرى. وهكذ�  تتيح للقارئ متابعة 

مرحلة  بلوغها  حتى  طهر�ن  �ضهدتها  �لتي  �لتطور�ت 

�لكاتبة  منظور  عبر  وذلك  �لعمالقة  �لحديثة  �لمدينة 

نف�ضها. وعلى �لرغم من �أن �لموؤلفة تعتبر مناه�ضة لنظام 

�ل�ضاه وعلى �لرغم من هذ� �لكتاب ل يمكن �عتباره كتاباً 

معادياً لالإ�ضالم في جميع �لأحو�ل، �إل �أنها ر�أت نف�ضها 

حيث  �لمنفى،  في  و�لعي�ص  �لبلد  مغادرة  �إلى  م�ضطرة 

تقيم �ليوم في �لوليات �لمتحدة �لأمريكية.   

التقنية الحديثة لل�شرد والموا�شيع الكال�شيكية

»�ضمفوني  ر�وية  كذلك  ن�ضرت  نف�ضه   1٩٨٩ عام  وفي 

�لكتاب  هذ�  �أثار  وقد  معروفي.  عّبا�ص  لـ  مردكان« 

�لهتمام بفعل تقنيته �ل�ضردية ومعالجة �لثقافة �لتقليدية 

في �إير�ن، �إ�ضافة �إلى تاريخها �لمعا�ضر. وي�ضّدر �لموؤلف 

عمله بالبعد �لقر�آني  لق�ضة هابيل وقابيل.، فيروي ق�ضة 

�لأخوين �لعدوين تارة من وجهة نظر هابيل و�أخرى من 

�لمظليين  هجوم  ر�ئعة  بطريقة  وي�ضف  قابيل.  منظور 

هذ�  مع  �ل�ضّكان  وتعامل  �أردبيل  مدينة  في  �لرو�ص 

�لهجوم، ويتعر�ص �أي�ضاً للعالقة بين �لم�ضيحيين �لأرمن 

�لإير�نية.  �أذربيجان  منطقة  في  �لم�ضلمين  و�لمو�طنين 

برلين  مدينة  في  �لمنفى،  في  �أي�ضاً  يعي�ص  �لكاتب  هذ� 

تحديد�ً.   

 King of the وفي عام 1٩٩1 �ضدرت في نيويورك رو�ية

�إير�ني وهي �لترجمة �لإنجليزية  Benighted  لـ منوت�ضر 

�لمتلفعين  ملك  بو�ضان«  �ضياه  »�ضاه  �لفار�ضية  للرو�ية 

ــ   1٩3٨) غول�ضيري  هو�ضنك  كتبتها  �لتي  بال�ضو�د، 

عالمياً  غول�ضيري  ��ضتهر  وقد  م�ضتعار،  با�ضم   (٢٠٠٠

برو�يته �لق�ضيرة »�لأمير �حتجاب« �لتي تعر�ضت لنهيار 

�لق�ض�ضية  �لقاجارية، وكذلك بمجموعاته  �لإمبر�طورية 

ومنها مجموعته »كالعادة« �لمن�ضورة عام 1٩٦٩ و مجموعة 

و�لتي   1٩7٢ عام  �ل�ضادرة  �لقمر«  من  �لمعتم  »�لجانب 

لنظام  �ل�ضّري  �لبولي�ص  لأن  �ل�ضجن  �إلى  مجدد�ً  �أدخلته 

�ل�ضاه، �ل�ضافاك، �عتبرها عماًل �نتقادياً. وتتناول رو�ية 

يعتقل في عام  �إير�ني  كاتب  �ضيرة  بال�ضو�د«  »�لمتلفعين 

1٩٨٢ �إّبان �لحرب �لعر�قية �لإير�نية ويتعّر�ص للتعذيب. 

وكان يلقي �لأ�ضعار على رفاقه �ل�ضجناء، ومنها ق�ضائده 

�لكال�ضيكي،  �لفار�ضي  �ل�ضعر  من  ق�ضائد  وكذلك  هو 

و�لتي تحظى فيها »�ل�ضور �ل�ضبع« �لم�ضتمدة من ملحمة 

�ل�ضاعر نظامي باهتمام كبير، ويتناول �لكاتب �لمو�ضوع 

بطريقته  وي�ضتخدمه  �لحكاية  تت�ضمنه  �لذي  �لرئي�ضي 

�لمعتقل  �لكاتب  م�ضير  فنّي  نحّو  على  ويقرن  �لخا�ضة. 

عز�ء،  في  لي�ضارك  �ضود�ء  بذلة  �إلى  بحاجة  كان  �لذي 

�لحد�د  ثياب  فيها  تُرتدى  كانت  �لتي  �لمنا�ضبات  �أّن  مع 
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لم تكن نادرة قّط �أّيام �لحرب، يقرنه بم�ضير �لملك في 

�لق�ضة �لهندية و�لقابع في قّبة كوكب زحل �لأ�ضود و�لذي 

يعود مت�ضحاً بال�ضو�د �إلى »مدينة �لمعتوهين«  قادماً من 

رحلة �إلى �ل�ضين.

�إلى  �لتاأملية  �لد�خلية  �لرحلة  لطبيعة  محاكاة  وهذه 

كانت  �لتي  �لأ�ضود  �للون  عبادة  و�إلى  ناحية  من  �لذ�ت 

�ضائعة في جمهورية �إير�ن �لإ�ضالمية من ناحية �أخرى. 

عديدة  م�ضارب  في  �لرو�ية  هذه  �أحد�ث  ت�ضير  وهكذ� 

ذلك  ومع  �لمت�ضوفين.  �ضعر  �ضاأن  �ضاأنها  و�حد،  �آن  في 

فهي لي�ضت ذ�ت طابع دّيني، بل �إّنها ت�ضفي �لح�ضاب مع 

و�لجمهورية  �ل�ضيوعي  »توده«  وحزب  �لإير�نية  �لملكية 

�لجو�نب  �أو  �ل�ضخرية  من  تخلو  ل  �إّنها  ثّم  �لإ�ضالمية؛ 

�أن  ويمكن  �لقاتمة،  �أجو�ئها  من  �لرغم  على  �لتهكمية، 

نعتبرها مثالً �ضاطعاً على ت�ضفية �لح�ضاب مع �لما�ضي 

�لإير�ني �لقريب.   

كّتاب اإيرانيون في لغات اأخرى

�أن نعتبر كتاب �آذ�ر نفي�ضي، �أ�ضتاذة �لأدب  ويمكن �أي�ضاً 

�لفار�ضي في جامعة جون هوبكنز �لأمريكية، �ل�ضادر عام 

لوليتا  (قر�ءة   Reading Lolita in Tehran بعنو�ن:   ٢٠٠3

في طهر�ن)، يمكن �أن نعتبره نوعاً من ت�ضفية �لح�ضاب 

�لموؤلفة في كتابها هذ�  �لإير�ني. وتتحدث  مع �لحا�ضر 

�أ�ضلمتها وعن دورة  عن تجربتها في جامعة طهر�ن بعد 

منزلها  في  للطالبات  تنظمها  كانت  �لتي  �لأدب  تدري�ص 

�لمناخ  على  �لطالع  للقارئ  فتنيح  �ضخ�ضّي.  ب�ضكل 

�لفكري �لذي كان �ضائد�ً في عام 1٩٩٥.   

باللغة  ر�وية  �أم�ضترد�م  في  �ضدرت   ٢٠٠٥ عام  وفي 

�لهولندية بعنو�ن:  Het huis van de moskee (�لمنزل في 

�لم�ضجد)، ويحمل كاتبها ��ضماً م�ضتعار�ً هو:  قادر عبد 

�هلل. ويتحدث فيها �لكاتب عن �لأو�ضاع �ل�ضيا�ضية �لتي 

لم تدفع به �إلى �لمنفى فح�ضب، بل �إلى تغيير �للغة �أي�ضاًُ، 

فيجد نف�ضه قادر�ً في هذه �لحالة على �ضرد معاناة بلده. 

و�ل�ضنو�ت  �ل�ضاه  حكم  �ضنو�ت  �هلل  عبد  قادر  ويتناول 

�لأولى من �لثورة �لإ�ضالمية ويروي م�ضير �ضّكان منزل 

تابع �إلى م�ضجد في مدينة خيالية. ويعتمد �لكاتب على  

هي  �لتاريخية  �لوقائع  لكن  �لإبد�عية،  �لحريات  بع�ص 

لهذه  �ضديد  نقدّي  ��ضتعر��ص  �تباع  �إلى  تدفعه  �لتي 

كبيرة  م�ضد�قية  على  ينطوي  ب�ضكل  وي�ضف  �لوقائع. 

�لدين  رجال  لأحد  فّخاً  ن�ضب  �ل�ضافاك  جهاز  �أن  كيف 

فاأوقع  به و�أجبره على �لتعامل معه. ويتطرق كذلك �إلى 

�لخميني و�لقا�ضي �لدموي خلخالي �لذي يحّرف ��ضمه 

قلياًل، �إ�ضافة �إلى ن�ضاطات »مجاهدّي خلق« و�لتنظيمات 

�لي�ضارية �ل�ضرية. لكّنه يوّرط هوؤلء باأحد�ث لم تقع بهذه 

لقب  نف�ضه  على  �أطلق  من  يقتلون  فيتركهم  �لتفا�ضيل، 

»قا�ضي �هلل« في مدينة كابول، على �لرغم من �أن مثلهم 

بمر�ص  �إ�ضابته  �إثر  �لو�قع  في  توفّي  قد  هذ�  �لأعلى 

خا�ص  نحو  على  مثيرة  �لرو�ية  يجعل  ومما  �ل�ضرطان. 

�نتقاده  في  �لقر�آن  �إلى  مّرة  كّل  ي�ضتند  �لكاتب  �أّن  هو 

لالأو�ضاع �لقائمة. 

معالجة مو�شوعة الحرب االإيرانية العراقية

�آثارها  تركت  و�إير�ن  �لعر�ق  بين  �لحرب  �أّن  �ضّك  بال 

رو�يتين  �إلى  هنا  �لإ�ضارة  وتجدر  �لفار�ضي.  �لأدب  على 

�لوطنية  �لنبرة  من  �لنقي�ص  على  تقفان  �ضيء،  كّل  قبل 

�آب  مرت�ضيان  �أ�ضدر ح�ضين  �لر�ضمية. ففي عام ٢٠٠7 

ت�ضدر  �أن  �لمتوقع  ومن  »�لعقرب«  بعنو�ن:  عماًل  كنار 

ترجمته �لألمانية عام ٢٠13، وي�ضف فيه معاناة �لجنود 

�لإير�نيين، لكن لي�ص ب�ضبب �لعنف �لذي يمار�ضه �لعدو، 

بل ب�ضبب �نعد�م �إن�ضانية قو�ت �لأمن �لع�ضكري �لإير�نية 

نف�ضها ب�ضورة خا�ضة.  

عام  �ل�ضادرة  قي�ضري  مجيد  رو�ية  هو  �لآخر  و�لمثال 

هذ�  وحتى  �لآن«.  بعد  ��ضمك  تغّير  »ل  بعنو�ن:   ٢٠٠٨

يجعل  بل  رو�يته،  في  �لعدو  على  يحّر�ص  ل  �لكاتب 

باللغة  جندياً  ير��ضل  �إير�نية  �أّم  من  عر�قّي  �ضابط  من 

�لأخطاء،  من  خالية  مر��ضالته  تكن  لم  و�إن  �لفار�ضية، 

وذلك عبر �ضندوق بريد مهمل. 

التعامل مع الرقابة

�لإنجليزية  �لترجمة  هي  فعاًل  �لموفقة  �لأعمال  ومن 
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لـ �ضهريار مندنيبور،  �إير�نية)،  (�لرقابة على ق�ضة حّب 

بالتعاون مع  للرو�ية  �إعادة �ضياغة  �لو�قع  �لتي هي في 

�لحا�ضر  و�ضف  في  �لموؤلف  نجح  حيث  نف�ضه،  �لكاتب 

يحّول  عميق  تهكمّي  باأ�ضلوب  لوطنه  �لمقب�ص  �لإير�ني 

بثالثة  �لرو�ية  ون�ضرت  للغاية.  ممتع  عمل  �إلى  �لرو�ية 

نف�ضها  �لحب  ق�ّضة  فطبعت  مختلفة،  ن�ضّية  ت�ضاميم 

بالحرف �لأ�ضود �ل�ضميك؛ ثم ياأتي �لم�ضتوى �لثاني من 

�لطباعة وهو �لن�ّص �لذي ي�ضتطيع �لقارئ قر�ءته و�لذي 

ظلله �لكاتب نف�ضه م�ضتبقاً �لرقابة، لأّن �لموؤلف يخ�ضى 

�ضلطة قا�ضي �لتحقيق »بورفيريج بيتروفيتج« في رو�ية 

و�لذي  لدو�ضتويف�ضكي،  �ل�ضهيرة  و�لعقاب«  »�لجريمة 

يك�ضف جر�ئم �لقتل �لتي يرتكبها �لبطل �لرئي�ص للرو�ية 

�لرقابة  �ضلطة  مندنيبور  ي�ضف  هكذ�  »ر��ضكولينكوف«. 

�لتي يجب �أن تتحلى بقدرة و��ضع من �لم�ضاعر �لعاطفية 

لكي تحمي �ل�ضباب من �لكتابات غير �لأخالقية. و في 

�لطبيعي  بالحرف  �لمن�ّضد  �لن�ّص  من  �لثالث  �ل�ضكل 

يد�فع �لكاتب عن ق�ضته في �أحاديثه مع �ضلطة �لرقابة، 

هذ�  �لإير�نية.  �لثقافة  �إلى  ممتعة  بطريقة  متعر�ضاً 

�لمتحدة  بالوليات  �لمنفي  في  �أي�ضاً  يعي�ص  �لكاتب 

�لأمريكية. 

وفي �لعام ذ�ته ن�ضر �لكاتب �لمرموق محمود دولتاآبادي 

بعنو�ن:  �لألمانية  باللغة  ن�ضرت  �لتي  �لمثيرة  رو�يته 

�إير�ن.  د�خل  بن�ضرها  �لآن  ي�ضمح حتى  ولم  »�لكولونيل« 

في  �أي  عاماً،  وع�ضرين  خم�ضة  قبل  �لرو�ية  كتبت  وقد 

حّل  بعدما  �لع�ضرين،  �لقرن  من  �لثمانيات  منت�ضف 

�لتحم�ص  محل  �ل�ضاملة  و�لخيبة  و�لإحباط  �لغ�ضب 

�لكاتب ق�ّضة �ضابط في زمن  للثورة �لإ�ضالمية. ويروي 

�ل�ضاه و�أبنائه �لخم�ضة. ويتخذ هوؤلء �لأبناء، وهم ثالثة 

�لقرن  �إير�ن  �ضيا�ضية متباينة في  و�بنتان، مو�قف  �أولد 

�لجتماعي   �لنموذج  جانب  �إلى  �لأب  فيقف  �لع�ضرين. 

�إلى  �لأبناء  يقف  بينما  �ل�ضاه،  فر�ضه  �لذي  �لعلماني 

جانب جماعات �لمعار�ضة �لتي تحارب بع�ضها �لبع�ص. 

�ضاعة  وع�ضرين  �أربع  على  �لمروّي  �لزمن  ويقت�ضر 

�لكاتب  ويتنّقل  �لعر�قية.  �لإير�نية  �لحرب  زمن  من 

�لغائب  ب�ضمير  �ل�ضرد  طريقة  بين  ذلك  غ�ضون  في 

�لخطاب  ثّم  ومن  �لمتكلم،  ب�ضمير  �لد�خلية  و�لحو�ر�ت 

يجعل  فهو  متاأنية،  قر�ءة  �لأمر  هذ�  ويتطلب  �لمبا�ضر. 

و�إخفاقاتهم  �لر�وية  �أبطال  م�ضاعر  في  ي�ضارك  �لقارئ 

بتركيز �ضديد. وي�ضتمد �لعمل �ضحره �لخا�ص من �لتوتر 

�لقائم بين �لو�ضف �ل�ضخ�ضّي �لر�ضين و�لفردّي لالأبطال 

و�ل�ضورة �لجتماعية �لتاريخية �ل�ضاملة. ويمكن �أن يعّد 

لمعالجة �لتاريخ �لإير�ني في  نموذجياً  هذ� �لعمل مثالً 

�لقرن �لع�ضرين. 

النظرة النقدية لتقدي�س م�شّدق

وثّمة ق�ضة حّب �أخرى محزنة ومفجعة ومروعة في �آن 

�لنقالب  �أعقبت  �لتي  �لحقبة  من  قادمة  ق�ضة  و�حد، 

�لذي �أطاح بم�ضدق وهو رئي�ص �لوزر�ء �لوحيد �لمنتخب 

�لمقيم  رحيميان،  �ضهر�م  ن�ضر  وقد  ديمقر�طياً. 

باللغة   ٢٠11 عام  �لق�ضيرة  رو�يته  هامبورغ  في  حالياً 

�لألمانية تحت عنو�ن: »�لدكتور ن. يحّب زوجته �أكثر من 

ب�ضبب  وينهار  يتحطم  تتحدث عن رجل  م�ضّدق«. وهي 

عليها  �أجبـر  �لتـي  وخيانتـه  قوميـته  م�ضـير  �إليه  �آله  ما 

�ل�ضافاك  �أمن  ويخدعه  �لحّب.  وب�ضبب  �لتعذيب  بفعل 

بالقول �إن رجال �لأمن يعذبون زوجته ويغت�ضبونها �لآن، 

بال�ضت�ضالم  وتو�ضالتها  �ضر�خها  ي�ضمع  �أنه  فيتخّيل 

�لوطن  بخيانة  م�ضدق  �أخير�ً  فيتهم  �لنقالبيين،  �أمام 

يكت�ضف  ثم  عنه.  �لإفر�ج  في  �أماًل  �إذ�عية،  مقابلة  في 

�لخديعة فيما بعد، لكنه ل ي�ضامح نف�ضه على �إخفاقه، 

هذه  على  �لمترتب  بالنف�ص  �لثقة  �نعد�م  فيدفعه 

يعتمد  باأ�ضلوب  �لرو�ية  و�ضيغت  �لجنون.  �إلى  �لحادثة، 

وموؤثر  مرّكب  تف�ضيلّي  �أ�ضلوب   وهو  �لتذّكر،  �ضذر�ت 

ويبعث على �لحيرة.   

�لألمانية  �لترجمة  �ضدرت   ٢٠1٢ و   ٢٠٠٩ عامّي  وبين 

�أمير ح�ضن جهلتان �لرو�ئية �لتي تدور �أحد�ثها  لثالثية 

�لما�ضي  مرّكز  وب�ضكل  كذلك  وتعالج  طهر�ن،  في 

�ضارع  »طهر�ن،  وهما:  رو�يتان  ومنها  �لقريب.  �لإير�ني 

�لثورة«، و »�لأمريكيون يقتُلون في طهر�ن« �للتان ن�ضرتا 

بعد  تُن�ضر�  ولم  �لألمانية  ترجمتهما  في  �لأولى  للمرة 

بالفار�ضية، و»طهر�ن، مدينة بال �ضماء« �لتي ن�ضرت في 

�إير�ن عام ٢٠٠٢ ب�ضيغة مخت�ضرة مر�عاة للرقابة على 

مو��ضيعها  تتفاوت  بثالثية  هنا  �لأمر  ويتعلق  �لكتابة. 

مما  بّيناً  �لبع�ص �ختالفاً  بع�ضها  �أجز�وؤها عن  وتختلف 

»طهر�ن،  في  �لكاتب  ويقدم  لالهتمام.  مثيرة  يجعلها 

�ألمانيا،  في  من�ضورة  له  رو�ية  �أّول  وهي  �لثورة«  �ضارع 

لطهر�ن  �لمعاني  ومتعدد  ومثير�ً  حيوياً  ت�ضوير�ً  و�ضفاً 

�لثانية  رو�يته  في  �لموؤلف  وي�ضتعر�ص  �لثورة.  بعد  ما 

�ضّت ق�ض�ص مت�ضل�ضلة عن �لكر�هية، ومقاطع من تاريخ 

�ل�ضيطان  مع  و�لعالقة  �لع�ضرين  �لقرن  في  طهر�ن 

ويختلق  �لأمريكية.  �لمتحدة  �لوليات  هو  �لذي  �لأكبر، 

�لحقيقية،  �ل�ضخ�ضيات  جانب  �إلى  وهمية،  �ضخ�ضيات 

تلعب دور�ً في �لأحد�ث �لتي دونها بعناية فائقة. ويختار 

لرو�يته �لثالثة بطاًل وهو من �أن�ضار �لثورة ويحمل ��ضم 

رحاله  وحّط  �لنائية  قريته  من  هرب  قد  وكان  قرمط. 

�أن  قبل  و�لمذّلة  �لبوؤ�ص  زمن  يعي�ص  حيث  طهر�ن،  في 

عالم طهر�ن  في  تعي�ص  �إ�ضالحية«  »موؤ�ض�ضة  �إلى  يقتاد 

من  و�لع�ضرين  �لأربع  �ل�ضاعات  �لق�ضة  وتروي  �ل�ضفلي. 

حياة هذ� �لرجل �لذي يتحّول من منا�ضر ن�ضيط لل�ضاه 

�ل�ضيء  »�أيفين«  �ضجن  في  متنفذ  م�ضوؤول  �إلى  �لأخير 

في  �لإ�ضالمية  �لثورة  مناه�ضو  يُعتقل  حيث  �ل�ضمعة، 

عبر  �لوقائع  �لر�وي  وي�ضرد  ويقتلون.  ويعذبون  طهر�ن 

لما  �لأّول  �لم�ضتوى  ويتعر�ص  مختلفة،  م�ضتويات  ثالثة 

يحدث حالياً في حياة قرمط، و�لثاني لحياته �لد�خلية 

على �ضكل تّيار �لوعي �لد�خلي ويتناول �لم�ضتوى �لثالث 

نظرة �لكاتب نف�ضه �إلى خلفية �لأحد�ث.

وعلى �لرغـم من عـدم توفـر �ل�ضـروط �لر�ضمية �ل�ضيا�ضية 

�لالزمة لمعالجة �لما�ضي في �إير�ن حالياً، �إل �أّن �لأدب 

�لم�ضتقبل  طريق  ويك�ضف  �لمهمة  هذه  يوؤدي  �لإير�ني 

للمجتمع �لإير�ني عبر مو�جهة �لما�ضي مو�جهًة نقدية.  

لمعهد  مدير�  كان  ومترجم.  �أدبي  ناقد  �ضارف:  كورت 

غوته في طهر�ن. 

ترجمة: ح�ضين �لموز�ني
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تعد هيئة الحقيقة والم�شالحة الجنوب اإفريقية التي اخت�شت بمعالجة الجرائم المرتكبة )من كافة االأطراف( 

خالل فترة التفرقة العن�شرية مثاال نموذجيا على الم�شتوى العالمي، لكنها واجهت م�شاكل �شخمة وحققت نجاحا

 جزئيا فقط. فكيف كان من الممكن اإذن تنفيذ عمل الهيئة ب�شكل اأف�شل وكيف يمكن للدول التي ت�شهد تحوال اال�شتفادة 

من تجربة هذه الهيئة؟ هذا ما تو�شحه ال�شاعرة والنا�شطة الجنوب اإفريقية ال�شهيرة اأنتيا كروغ في المقال التالي:

Antjie Krog    اأنتيا كروغ

هيئة الحقيقة والم�سالحة في جنوب اأفريقيا

بع�س الدرو�س الم�شتفادة

مقدمة

منتخب  برلمان  �أول  �فتتاح   .1٩٩٥ عام  منت�ضف  �إنه 

و��ضتعر��ضات  �لنحا�ضية  بالأبو�ق  بالدنا  في  ديمقر�طيا 

�لطير�ن وخطاب ر�ئع لنيل�ضون مانديال. كنت متو�جدة. 

�فتتاح  ينقل  �إذ�عي جديد  فريق  �ضمن  �لحدث-  �أغطي 

برلماننا »�لجديد« لالأمة بكل لغاتها (نعم لقد ��ضتخدمنا 

و�لرتباك  بالإثارة  ن�ضعر  جميعا  وكنا  �أمة  مثل  كلمات 

ــ   ثمانية  كنا  �لأولى).  للمرة  ل�ضاننا  على  نجربها  ونحن 

بيبا غرين  �لمحرر  لغات تحت قيادة  بد�أب وبعدة  نعمل 

تُ�ضمع  بنا،  �لمحيط  �لزخم  بهذ�  �لم�ضحونة  و�أ�ضو�تنا 

بانتظام في كل �أنحاء �لبالد.

لم يهدر �لبرلمان بقيادة نيل�ضون مانديال �أي وقت، فو�ضع 

�لعقود  خالل  �لبالد  على  �أثرهما  �ضينعك�ص  مهمتين، 

�أولوياته وهما: كتابة د�ضتور جديد  �لقادمة، على قائمة 

يوؤ�ض�ص  وت�ضريع  �لنا�ضئة،  �لديمقر�طية  و�إر�ضاد  لحماية 

و�ل�ضتماع  �لعفو  منح  عبر  �لما�ضي  مع  تتعامل  لهيئة 

برئا�ضة  للعدل  �لبرلمانية  �للجنة  تعيين  وتم  لل�ضحايا، 

�لوطني  �لموؤتمر  حزب  في  �لنا�ضط  لنغ  دي  جوني 

�ضبقا  �لنباأ  هذ�  خالل  من  لأحقق  للعمل،  و�لمدمن 

�ضحفيا.

�لفترة:  تلك  عن  ذ�كرتي  في  عديدة  �أ�ضياء  برزت  لقد 

�أولها �أن كل �ضيء كان ممكنا ــ كل �ضيء جيد. كانت ثمة 

مانديال  ونيل�ضون  و�لفخر،  �لح�ضنة،  �لنو�يا  في  طفرة 

�أجمل و�أف�ضل وجه لنا. ثانيا، كنا فجاأة  كموؤ�ض�ص ي�ضنع 

نتعلم  �أن  علينا  وكاأن  �ضعرت  لقد  �لتدريب«.  »بلد� تحت 

تقاريرنا  كتابة  عند  نبحث  وكنا  تماما.  جديدة  مفرد�ت 

عن �ضخ�ص يو�ضح لنا م�ضطلحات لم ي�ضبق لنا �ضماعها 

�لمق�ضود  كان  ماذ�  بلغة عادية:  قبـل  نفهمها من  لـم  �أو 

بـ »حقوق �لإن�ضان«، و�إعالن �لحقوق، ما هو �لفارق بين 

�ل�ضتجو�ب و�لتعذيب، ومتى يعتبر فعل ما جريمة �ضد 

�لإن�ضانية، وماذ� يعني �أن �لبرلمان لم يعد �أعلى �ضلطة في 

�لبالد، بل �أ�ضبح بدل من ذلك عر�ضة لم�ضاءلة �لمحكمة 

ــ  �إذن لم يعد قانون �لدولة هو �أعلى قانون  �لد�ضتورية. 

ولكن �ضيئا مغاير� تماما، ماذ� كان �لفرق بين �لعفو �لعام 

 ،indemnity amnesty و�لإعفاء من �لمالحقة �لق�ضائية 

ماذ� يعني تعبير �لبورنوغر�فيا بال�ضبط، وما هو �لفرق 

بين حرية �لتعبير و�لتحري�ص على �لكر�هية، ماذ� يعني 

تعبير �ضالمة �لج�ضد، �أو�لحقوق �لإنجابية؟

مفردات جديدة

كان على من يعملون معنا بلغاتنا �لأم �لعديدة �أن يجدو� 

�أنه  و�أتذكر  علينا.  �لجديدة  �لمفاهيم  لهذه  م�ضطلحات 

توجب على مدير م�ضرفنا �لمركزي �أن يجد خالل مقابلة 

ومعامل  �لفائدة  معدل  معنى  بها  يو�ضح  كلمات  �إذ�عية 

جيني بلغة �لفند�. وقد غادر �لإذ�عة غارقا في عرقه. 

حول  ��ضتماع  جل�ضات  بتغطية  زمالئي  �أحد  قام  كذلك 

هي  ''ما  غرين:  بيبا  �ضاأله  �لبورنوغر�فيا،  ب�ضاأن  ت�ضريع 

��ضتخدمت  ''لقد  فاأجاب:  �لزو�ضا؟''  بلغة  �لبورنوغر�فيا 

''ل  بيبا:  فرد  قذرة''،  �ضور�  �لأ�ضا�ص  في  معناها  كلمة 

يمكنك ��ضتخد�م هذه �لكلمة لأنها تت�ضمن حكما قيميا، 

فلنت�ضل ب�ضخ�ص يقوم باإعد�د قامو�ص للغة �لزو�ضا''. كنا 

نتعلم، ولغاتنا تتعلم و�لجميع يتو��ضل. 

�ل�ضيء �لثالث �لذي �أتذكره من تلك �لفترة كانت عملية 

�ل�ضت�ضار�ت �لمكثفة ب�ضاأن هيئة �لحقيقة و�لم�ضالحة. 

فلعدة �ضهور مثل �أمامها �لعديد من �لمجموعات و�لأفر�د 

و�ضياغاتهم  طلباتهم  لتقديم  و�لنو�ب  و�لجمعيات 

�للجنة  في  ممثلة  �لأحز�ب  كل  كانت  ومخاوفهم. 

كيفية  بتغطية  �ضخ�ضيا  قمت  وقد  للعدل  �لبرلمانية 

تو�فقهم د�خل �للجنة. وقد ُوزع م�ضروع �لقانون �إلى كل 

�إفريقيا  �أنحاء جنوب  �لحكومية في كل  �لمنظمات غير 

وُعقدت حلقات در��ضية وور�ضات عمل لم�ضاعدة �لنا�ص 

في فهم �لفل�ضفة �لكامنة ور�ء �لهيئة وكانت نتائج هذه 

يعملون  لمن  متاحة  �لعمل  وور�ضات  �لدر��ضية  �لحلقات 

على م�ضروع �لقانون، كما ُووزعت �أي�ضا �آلف �لكتيبات 

�لبر�مج  من  عدد  بث  تم  كما  �لهيئة  �أفكار  ت�ضرح  �لتي 

�لإذ�عية عن �لهيئة.

�إنني �أتذكر كيف ��ضتكى موظف عمومي ق�ضى �لليل كله 

لتدوين نقا�ص �ليوم �ل�ضابق في م�ضودة �لت�ضريع، من بطئ 

عملية �لم�ضاور�ت: ''لو �ُضمح لي بكتابة هذ� �لقانون، لكنا 

قد �نتهينا منذ فترة طويلة بفقرة موجزة وممتازة''.

عبر  يوميا  �لقانون  هذ�  مادة  جمع  تغطية  جرت  وقد 

�لإذ�عة و�لتلفزيون وكل �ل�ضحف. لماذ� �إذن ــ ل �أ�ضتطيع 

فهم  �ضيء 
ُ
�أ ــ  �ل�ضنين  هذه  كل  بعد  �لت�ضاوؤل  عن  �أكف 

عمل هيئة �لحقيقة و�لم�ضالحة بهذه �ل�ضورة �لمذهلة، 

قبل  من  وبخا�ضة  بالثقة  تحظ  ولم  معاملتها  �ضيئت 
ُ
و�أ

كل  قبل  من  و�أخير�  �ل�ضود  قبل  من  و�أي�ضا  �لبي�ص، 

�لأحز�ب �ل�ضيا�ضية؟

وجبهة  �لوطني  �لحزب  بد�أ  عملها  �لهيئة  بد�أت  عندما 

�لحرية و�ضحفهما وكذلك حزب �إنكاثا �لحرية على �لفور 

بو�ضم �لهيئة باأنها حملة من �لأفريكان و�لزولو لمطاردة 

كمحر�ص  توتو  دي�ضموند  �لأ�ضقف  بقيادة  �لمن�ضقين 

�لأفريكان  كارهي  من  �أبي�ص  كليبر�لي  بورين  و�أليك�ص 

�لتقليديين.

�أن �أقدم للدرو�ص �لم�ضتفادة من تحربة �لهيئة  �أريد هنا 

بال�ضوؤ�ل: لماذ� لم تختار هذه �لأحز�ب، �لتي �ضاركت في 

�لما�ضي في �لعملية �ل�ضيا�ضية وتو�فقت ب�ضكل خا�ص مع 

�لت�ضريع، �أن تحفز ناخبيها لمعرفة ما �ضيحدث، وقررت 

بدل من ذلك ��ضتغالل هيئة �لحقيقة و�لم�ضالحة كعامل 

وطن  بناء  �إعادة  في  م�ضوؤوليتها  عن  تتخلى  كي  للح�ضد 

دمرته بنف�ضها؟ �إذن، لو لم تمنع �لعملية �ل�ضت�ضارية مثل 

هذه �لنتهازية غير �ل�ضريفة، فماذ� �لذي كان يمكنه �أن 

يمنعها.

درو�س ينبغي اال�شتفادة منها

جرت �ل�ضتفادة من �لكثير من �لدرو�ص من خالل هيئة 

�لحقيقة و�لم�ضالحة ويمكن تعلم �لكثير منها �أي�ضا. �أود 

بالأ�ضاليب  يذكر  لم  ربما  منها  قليل  عدد  على  �أركز  �أن 

�لمرجوة:

ربما ينبغي �أن يكون �لدر�ص �لأول هو �أن �أي بلد يخو�ص 

عملية �لحقيقة و�لم�ضالحة يحتاج �أن يكون و��ضحا تماما 

ب�ضاأن ما يريده بال�ضبط من مثل هذه �لهيئة. هل هي رغبة 

من  �لتخل�ص  في  �أم   و/  �لمحا�ضبة  �أخالق  تاأ�ضي�ص  في 

م�ضائل ق�ضائية و�ضيا�ضية �ضعبة من مخلفات �لما�ضي؟ 

�ل�ضحايا  �حتياجات  لمخاطبة  عن طرق  للبحث  هي  �أم 

و/ �أم �أنها فقط �أد�ة لإ�ضد�ر �لعفو عن مرتكبي �لعنف؟ 

�ل�ضالم  لتحقيق  كافية  حقائق  لو�ضع  �للجنة  ت�ضعى  هل 

و�لهدوء �لعقلي لل�ضحايا و/ �أم �أنها ت�ضعى لإعادة كتابة 

�لتاريخ؟ هل �لغر�ص هو عقد منتدى موؤثر �ضد �لإفالت 

من �لعقاب؟ هل تهدف للتاأ�ضي�ص و�لدعوة لثقافة حقوق 

�لنز�عات  �لأ�ضا�ضي هو وقف  �لهدف  �أن  �أم  �لإن�ضان و/ 

�لحكومة  ت�ضكيل  �أثناء  �ل�ضابقين  �لأعد�ء  بين  �لمهلكة 

�لجديدة؟ �إن �لهيئة �لتي ت�ضعى لكي تكون كل �ضيء لكل 

�لنا�ص، �ضتتمزق لت�ضبح ل �ضيء لأي �أحد.

لقد �فتر�ضت في �لأ�ضل �أن �لهدف �لرئي�ضي للهيئة كان 

من  �لخارج  وطننا  في  و�لخطاأ  بال�ضو�ب  هو خلق ح�ص 

�ضلطتها  خالل  من  و�أننا  �لالخالقي.  �لما�ضي  م�ضتنقع 

�لأخالقية �لمر�ضدة يمكننا �لتو�ضل لفهم كيف �أدى �لعزل/

ومرتكبي  �ل�ضحايا  وتوح�ص  و�إيذ�ء  �إيالم  �إلى  �لتمييز 

نتحول  ولكي  �لمدني،  و�لمجتمع  و�ل�ضيا�ضيين  �لعنف 

�لمهمة  �أفر�ده. كانت  �إلى مجتمع عادل ومن�ضف يرعى 

�لرئي�ضية للجنة هي، مثلما جعلني �لأ�ضقف توتو �أعتقد، 

�لأخالقي  �لم�ضمار  على  �لأثر  يقتفي  كلب  مثل  �لبقاء 

و�لإ�ضاعات  �لنتقاد�ت  عندما ظهرت  لكن  ما،  ل�ضخ�ص 

عن �ضفقات و��ضتغالل تهكمي من قبل مرتكبي �لعنف، 

عندما غلب �لطابع �لق�ضائي على �لهيئة ووٌرف�ص �لعديد 

من طلبات �لعفو، �أدركت �أن �لهيئة كانت مثقلة بكم كبير 

ومتنوع من �لتطلعات �لمت�ضارعة مع بع�ضها ب�ضدة.

الدر�س االأول: يجب اأن تكون وا�شحا جدا ب�شاأن االأهداف. 

بتهيئة  قم  االأهداف.  بهذه  وال�شيا�شيين  النا�س  اأبلغ 

االأهداف.  هذه  تحقيق  كيفية  حول  والنقا�شات  الموارد 

ت�شوي�شات  ي�شهل وقوع  قم بمراجعة منتظمة، بحيث ال 

اأو تحوالت متعمدة اأو يتم تغيير اأو اختطاف الغر�س من 

الهيئة.

االختيار ال�شعب الأع�شاء الهيئة

�ختيار  تغطية  فيه  علي  كان  �لذي  �ليوم  �أتذكر  زلت  ل 

�لق�ضيرة  �لقائمة  من  �لحقيقة  هيئة  لأع�ضاء  مانديال 

عدت بعد عملية مو�ضعة لتلقي �لتر�ضيحات و�إجر�ء 
ُ
�لتي �أ

�لمقابالت مع �لمر�ضحين. لقد و�جهت �أحد �أع�ضاء �لهيئة 

�لأفريكان  من  نوع  ''�أي  ب�ضـوؤ�ل:  �لمقابالت  �أجـرو�  ممن 

على  و�ضعت  �لأفريكان)  لغة  يتحدثون  �لذين  (�لبي�ص 

�لقائمة؟'' فاأجاب: ''ح�ضنا لقد �أردنا �لتوفيق بين كال من 

�لجناح �ليميني وي�ضار �لو�ضط.'' �أثار ذلك غ�ضبي وقلت: 

بمبادئ  �أنا�ص  لديك  يكون  �لآخرين  تختار  عندما  ''�إذن 

لكن  �لظلم،  وقوفهم �ضد  ومعروفون في  عالية  �أخالقية 

ــ  يكون  �أن  فيجب  ــ  �لأفريكان  من  و�حد�  تختار  عندما 

ـ »ممثال«''. فهل تق�ضد بذلك  وبالطبع ل بد �أن يكون ذكر�ـ 

يمثلو�  �أن  �أبد�  يمكن  ل  �لجيدة  �لطباع  ذوي  �لنا�ص  �أن 

بلغت �أن مانديال هو من �أ�ضر على وجود 
ُ
�لأفريكان. لقد �أ

عدد معين من قبائل �لزولو وملون و�حد على �لأقل.

�إنني �أكن فائق �لحتر�م لقدرة مانديال على تقييم ما هو 

�ضروري لتحريك �لنا�ص، لكن عندما تنامى �لتوتر د�خل 

�لهيئة ولم يتمكن �أع�ضاوؤها من �لقيام بالدور �لمفتر�ص 
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عمل فني للفنانة جولي ميهريتو

Photo: Anders Sune Berg / dOCuMENTA (13).

�أن يقومو� به في �لعملية، ت�ضاءلت، عن �لفارق لو �أن هذه �لهيئة ت�ضكلت من �أنا�ص 

ذوي حيثية ــ وحتى لو كان بها �مر�أة و�حدة �أو لم تجد بها �أي من �لبي�ص �لأفريكان، 

فليكن كذلك.

االأخالقية  وال�شلطة  االأخالقية  المكانة  اأن  من  بينة  على  كن  الثاني:  الدر�س 

الجماعات  ممثلو  يجد  ال  ربما  الم�شالح.  جماعات  من  اأف�شل  ب�شكل  يعمال  لن 

المختلفة ال�شجاعة االأخالقية لم�شاندة ما هو �شواب. اإذا كانت ثمة حاجة للجمع 

بين االثنين، عليك اأن تفكر بعناية في ت�شكيلة الهيئة. 

جوانب ال�شعف كانت معروفة

كانت �لتعوي�ضات عن �لأذى �لذي لحق بال�ضحايا هي �لإخفاق �لأكبر لهيئة �لحقيقة 

ــ وذلك باعتر�فها. لكن عندما يناق�ص هذ� �لأمر يجري �لتركيز في  و�لم�ضالحة 

�لأغلب على �لت�ضريع �لذي لم يلزم بالتنفيذ، لكن ثمة خيار�ت �أخرى. 

بالنظر للما�ضي يبدو مذهال �أن ل �أحد تحرك باإيجابية حول هذ� �لدينامو �ل�ضخم 

�أفريقي.  �لجنوب  �لمجتمع  في  و�لم�ضالحة  �لحقيقة  هيئة  �أطلقته  �لذي  و�لقوي 

لقد كانت فر�ضة ذهبية �ضائعة لي�ص فقط من �أجل �لتغيير �لمادي ل�ضكان جنوب 

�إفريقيا ولكن �أي�ضا لت�ضكيل ح�ص وطني مهتم.

عبر �ل�ضنين �أ�ضبح �لإخفاق �لكبير لهيئة �لحقيقة و�لم�ضالحة في جنوب �أفريقيا 

حالة  لأن  و�لمعلقين  و�لفنانين  و�ل�ضحافيين  �لأكاديميين  بين  عليه  متفقا  �أمر� 

�ل�ضحايا لم تتغير. مع ذلك فعند �إعادة قر�ءة �لتقرير �لنهائي للجنة يفاجئ �لمرء 

على  فقط  لي�ص  بحر�ص،  م�ضرة  كانت  وكم  �لق�ضور  باأوجه  �للجنة  وعي  بمدى 

تعوي�ص �حتياجات من �ُضنفو� على �أنهم �ضحايا ولكن �أي�ضا على �لقيام بذلك �إز�ء 

�لجماعات على �أو�ضع نطاق ممكن. وفي �لحقيقة فاإن �لتقرير يقتب�ص �آر�ء وقو�ئم 

من وثائق قانونية لإقناع �لحكومة باأن �لتعوي�ص و�لإ�ضالح كانا هما �لمحور �لذي 

ترتكز عليه جنوب �إفريقيا.�لجديدة. 

�أو�ضت �لهيئة في �لجزء �لخام�ص بتعيين �ضخ�ص في مكتب �لرئي�ص لتن�ضيق �إن�ضاء 

�ضندوق مكون من �أمو�ل �ل�ضر�ئب على �لثروة و�لإ�ضهامات �لخيرية، وينبغي على 

�لدعم  يوفر  و�أن  و�لتعليم  كال�ضحة  بوز�ر�ت  �ت�ضال  على  يكون  �أن  �ل�ضخ�ص  هذ� 

�لقانوني لحتياجات �ل�ضحايا وعلى هذه �لوز�ر�ت �أن تكتب تقرير� عن تقييمها عن 

كيفية تقديم �لم�ضاعدة. 

وكان من �لمفتر�ص �أن تكون ثمة تعوي�ضات موؤقتة، وتعوي�ص نهائي وكذلك تعوي�ص 

معنوي للتاأكيد على �أهمية حقوق �لإن�ضان عبر �لحفاظ على �لذ�كرة حية.

لكن �لطريقة �لتي �أوقف بها �لحزب �لحاكم هيئة �لحقيقة و�لم�ضالحة �أرتاأى من 

خاللها، �ضو�ء �أكان ذلك �ضحيحا �أم خطاأ، �أن �لإ�ضر�ر على �لتعوي�ضات كان ينطوي 

على �إ�ضارة على عدم �لولء للن�ضال.

�إذن لقد كان ثمة وطن مق�ضم كما يذكرنا ثابو مبيكي كثير�، وب�ضبب تق�ضيماته لم 

يتمكن من تحقيق هذ� �لنوع من �لديمقر�طية �لتي تح�ضن حياة �لنا�ص وبخا�ضة 

�لفقر�ء منهم. ولو �أن �لحكومة �تبعت �لن�ضائح وجمعت كل مو�طني �لبالد تحت 

و�لمهار�ت  �لعملية  و�لرو�بط  معرفتهم  يطرحون  وتركتهم  �لتعوي�ضات،  �ضعار 

فقط  ي�ضاعد  ل  ر�ئعا،  ت�ضبح محفز�  �أن  للم�ضالحة  يمكن  كان  عندئذ  و�لمو�رد، 

�ل�ضحايا ولكنه يوحد �لمجتمع �ضد �لفقر و�لمعاناة.

لكن رد فعل حكومة ما بعد مانديال كان هو �لعك�ص تماما: فهي لم ترغب في تقديم 

�أي تعوي�ضات على �لإطالق لأن �لنا�ص ''لم ينا�ضلو� من �أجل �لحرية ليح�ضلو� على 

�لهيئة يا�ضمين  �أثارت ردود فعل غا�ضبة من ع�ضو  �لمال''. مثل هذه �لمالحظات 

�أن  �أننا قبلنا  �أن ن�ضلك طريق هيئة �لحقيقة، فيعني هذ�  ''�إذ� قبل وطننا  �ضووكا: 

نتبع نموذج �لعد�لة �لإ�ضالحية ل �لعد�لة �لجز�ئية ... مفهوم �لعد�لة �لإ�ضالحية 

في ورطة، لقد �أخطاأنا بالمخاطرة به لإحد�ث تغيير�ت في �لظروف �لمادية لهوؤلء 

�لذين �أتو� ليحكو� لنا ق�ض�ضهم ...''.

�أننا لو لم نتعامل مع هذه �لروؤية ومع هذ� �لوعد �لذي �أعطيناه ل�ضعبنا،  ''�أخ�ضى 

فربما �ضن�ضهد هنا ما �أحد�ثا م�ضابهة لما جرى في زيمبابوي. خالل �لع�ضرين عاما 

�لما�ضية لم تبذل �أية جهود من قبل �لحكومة للتعامل مع �لمحاربين �لقد�مى و�لآن 

قد يدمر هذ� �لعمل غير �لمكتمل �لحا�ضر''.

�أ�ضارت �ضووكا �أي�ضا �إلى �أن �لمحكمة �لد�ضتورية قد �أقرت �أن �لعفو ي�ضبح ممكنا 

فقط ب�ضبب �للتز�م بالتعوي�ضات. و�أن غياب �لتعوي�ضات يعطي لل�ضحايا �لحق في 

�لذهاب للمحكمة لوقف قر�ر�ت �لعفو �لممنوحة. 

لأن  با�ضطر�بات،  نعي�ضه  �لذي  �له�ص  �ل�ضالم  هذ�  ��ضتبدل  لو  ماأ�ضاويا  ''�ضيكون 

�لج�ضر �لذي كان �لعفو يرمز له قد �نهار...وقد عبرت تقارير �ضحفية عن �أنه ل 

�أمو�ل توزع �لآن، �لأمو�ل ُوجدت من �أجل �ل�ضالح. �إذن ما هي �أولويات �لديمقر�طية 

�لجديدة؟'' ت�ضاءلت �ضووكا.

مر �أكثر من �أربعة ع�ضر عاما منذ تقديم �أول �ضهادة، و�ل�ضحايا �لذين �أمكن �لو�ضول 

�لحقيقة  هيئة  تو�ضيات  ورغم  مت�ضاوية.  ولكنها  قليلة  نقدية  مبالغ  تلقو�  �إليهم 

للدعم  �أمو�ل  ل  �لمبالغ،  هذه  بعد  �إ�ضافي  �ضيء  �أي  توفير  يجر  لم  و�لم�ضالحة 

�لأ�ضري ول منح در��ضية. بل على �لنقي�ص تلقى مرتكبو �لعنف عفو� فوري �لتنفيذ 

من  �ضخرو�  و�لذين  بالعفو  �لتما�ص  تقديم  رف�ضو�  �لذين  هوؤلء  تجر مالحقة  ولم 

عملية �لحقيقة و�لم�ضالحة �أو هوؤلء �لذين ٌرف�ضت �لتما�ضاتهم بالعفو. 

لقد كانت حقا لحظة �ضائعة: فبدل من �إ�ضر�ك �أ�ضحاب �ل�ضتحقاقات في �لعملية، 

يُتركون وحيدين لم�ضائرهم ويزد�د �غتر�بهم. لم يجر �أبد �أي نقا�ص منا�ضب ب�ضاأن 

ل�ضتخد�م  �أدى  ما  وهو  �ل�ضتحقاقات،  لأ�ضحاب  بال�ضبط  عمله  ويجب  يمكن  ما 

�ضياغات �ضخيفة عن �لذنب ورف�ص تحمل �لذنب.

اأن تكون  الدر�س الثالث: فكر بعناية في مو�شوع التعوي�شات. جد �شيا�شات يمكن 

فارقة لدى القاعدة ال�شعبية. ابتكر طرقا الإ�شراك اأ�شحاب اال�شتحقاقات بطريقة 

المجتمع  داخل  وجودهم  وتوطد  بل  العطاء  على  دورهم  فيها  يقت�شر  ال  بناءة 

الجديد. ربما يجب على الت�شريع اأن ي�شمح لهيئة للحقيقة والم�شالحة اأن تهيئ 

بين  ما  تتراوح  التي  المت�شورة  والتو�شيات  بالحكومة  التعوي�شات  لربط  النا�س 

يرغبون في خو�س  يلم�س من  اأن  بد  االأ�شقف. ال  اإ�شالح  اإلى  المالية  االإ�شهامات 

طريق الم�شالحة تغيرات مهمة في حياتهم. 

عدالة انتهازية اأم راعية؟

نا�ضد �لرئي�ص ثابو مبيكي هيئة �لحقيقة و�لم�ضالحة �إل تترك �لحكومة بـ ''كم كبير 

بين  �لعفو: من  لجنة  به  ما قامت  بال�ضبط  لكن هذ�  �لمكتملة''  �لأعمال غير  من 

 %1٦ (�أو   11٤٦ ُقبل  و�لم�ضالحة،  �لحقيقة  هيئة  عالجتها  بالعفو  �لتما�ضا   711٥

منها فقط) فيما ُرف�ص ٥٥.٤ (�أي 77.3%). من �إذن �ضتتم مالحقته؟ هل �ضيالحق 

جنر�لت �لجي�ص �لبي�ص و�أمر�ء حرب حزب �إنكاثا �لحرية �لذين ��ضتهز�أو� و�ضخرو� 

�متدت  �ل�ضتماع  �لذين ح�ضرو� جل�ضات  �لعاديون  �لعنف  �أم مرتكبو  �لعملية؟  من 

لأ�ضابيع، ووُرف�ضت مع ذلك طلبات �لعفو �لتي قدموها؟
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و�أ�ضتاذ  �لوطني  �لموؤتمر  حزب  من  �لوزير  �أ�ضمال  كادر  حذر  لقد 

�لذي  ل�ضنو�ت،  دبلن  في  �لإن�ضانية  �لدر��ضات  كلية  وعميد  �لقانون 

�ضارك بقوة في تاأ�ضي�ص هيئة �لحقيقة، من �لمبالغة في �إ�ضباغ �ل�ضفة 

�لق�ضائية على �لهيئة.

''ثمة �ضيء �آخر مثير للقلق وهو �إ�ضفاء �لطابع �لق�ضائي ب�ضكل متنام 

على �إجر�ء�ت �لهيئة. وفي �لو�قع فاإن �لف�ضل في وجود �لهيئة يرجع 

جزئيا �إلى رف�ص �لخيار �لق�ضائي في �لتعامل مع �لما�ضي''.

كان قلق �أ�ضمال مبرر�: فجل�ضات �ل�ضتماع �لخا�ضة بالعفو تحولت �إلى 

ما ي�ضبه �لمحاكمات و�لإجر�ء�ت �لق�ضائية بكل �لنفقات و�لتاأجيالت 

�لتي تتطلبها. وكان هذ� يعني بالطبع تف�ضيل �لحجج �لتي تخل�ص �إلى 

نتائج ذ�ت طابع ق�ضائي على �لحجج �لتي ت�ضعى للو�ضول �إلى نتائج 

�أخالقية �أو �ضيا�ضية. 

وقد جعلت طبيعة لجنة �لعفو وقانونها �إ�ضفاء �ل�ضفة �لق�ضائية عليها 

�أمر� ل مفر منه. لم ي�ضكل �لق�ضاة �لكبار �لثالثة للجنة �لعفو جزء� من 

هيئة �لم�ضالحة ولم ي�ضاركو� في �لأعمال �ليومية للهيئة منذ �لبد�ية. 

توتو  �لأ�ضقف  �أقرها  �لتي  �لدر��ضة  �إعادة  من  �أ�ضابيع  يح�ضرو�  ولم 

�ل�ضعي  �أخالقيات  وكل  و�لمعالجة،  �لم�ضالحة  �أهد�ف  على  للتركيز 

لالنتقال من مجال ل �أخالقي �إلى مجال �أخالقي �إن�ضاني. ولكونهم 

غير م�ضاركين في جل�ضات �ل�ضتماع �لخا�ضة بحقوق �لإن�ضان، كثير� 

و�لمالي  و�لأخالقي  �ل�ضيا�ضي  �ل�ضغط  عن  منعزلين  �أ�ضبحو�  ما 

و�لإعالمي.

مهمتهم،  على  �نكبو�  �لق�ضائية،  لالإجر�ء�ت  و�حتر�م  وحر�ص  ببطء 

كعقول قانونية محترمة و�ضريفة. وفي �لوقت نف�ضه فاإن �لوقت كان 

غلقت مكاتبها، 
ُ
ينفذ ــ وتم �إنهاء عمل هيئة �لحقيقة و�لم�ضالحة، و�أ

ونفد �لمال، وتحرك �ل�ضحفيون �لمتحفزون وتغيرت �ل�ضيا�ضة ومات 

وكانت  �ل�ضيخوخة،  ب�ضبب  �أو  بال�ضرطان  �لعنف  ومرتكبو  �ل�ضحايا 

�أي  دون  �ل�ضياق  عن  وبعيدة  محدودة  ت�ضدر  �لتي  �لعفو  قر�ر�ت 

محاولة لو�ضعها في �ل�ضياق �لأو�ضع لهيئة �لحقيقة و�لم�ضالحة. وفي 

غياب �لتعوي�ضات، و�أ�ضو�ت �ل�ضحايا �لتي خلقت �إح�ضا�ضا بالهبة �أو 

�لمعجزة (ديريد�) �لتي تتطلب تحول معكو�ضا لدى مرتكبي �لعنف، 

فاإن منح �لعفو كان ممزوجا بطعم �لإفالت من �لعقاب.

الخا�شة  القانونية  الخيارات  رف�س  المرء  اختار  اإذا  الرابع:  الدر�س 

يوؤ�ش�س  واأن  الآخره  النهج  هذا  على  ال�شير  من  بد  فال  بالمحاكمات 

قانونية.  بخلفية  الحقيقة  هيئة  اأع�شاء  من  مكونة  للعفو  للجنة 

ومثل هذه اللجنة يجب اأن ت�شكل كجزء من الهيئة بحيث يمكنها اأن 

ت�شترك معها في اأخالقياتها و�شغوطاتها واأولوياتها. وعلى البالد اأن 

اأن يبتعد عن العدالة االنتهازية  ترى كيف يمكن للتفكير القانوني 

نطاق  على  الراعية  االإ�شالحية  للعدالة  ويتحول  االأغنياء  لالأفراد 

وا�شع. 

اأهمية التوا�شل مع الحكومة 

كان من �ل�ضعب علي بعد �ضهور من �إغالق هيئة �لحقيقة و�لم�ضالحة 

�لحكومة  كانت  وفيما  لكن  �لهيئة.  جانب  من  خطاأ  باأي  �لعتر�ف 

�أكثر �ندها�ضا  �أ�ضبحت  تتح�ض�ص طريقها فيما يخ�ص تقرير �لهيئة، 

من �فتقاد �أع�ضاء �لهيئة للقدرة على ��ضت�ضر�ف �لم�ضتقبل. لماذ� لم 

ي�ضركو� �لحكومة معهم في �لهيئة؟ 

تتهاوى،  �لأمور  بد�أت  �لهيئة  عمر  من  �لأخيرة  �لفترة  فخالل 

كان  �لآخر  و�لبع�ص  �أخرى،  للتز�مات  تركها  �لهيئة  �أع�ضاء  فبع�ص 

توتو  كان  نف�ضها.  �لمكانة  لها  جديدة  وظيفة  �إلى  باإحباط  يتطلع 

�لهيئة  تُركت  وهكذ�  و�لر�حة.  للعالج  و�حتاج  بال�ضرطان  م�ضابا 

�لأهد�ف  ذ�ت  �ل�ضفينة  هذه  قادت  �لتي  �لأ�ضلية  قيادتها  دون 

تعمل  �لبحث  كانت وحدة  ما  و�أثناء  �لأولى.  �ل�ضنو�ت  �لمحددة في 

كل  �لأع�ضاء  يدر�ص  �أن  يفتر�ص  كان  �لنهائي،  �لتقرير  كتابة  على 

تم  ذلك  من  �لقليل  �أن  �لو��ضح  من  ــ  باقتر�حات  ويعودون  م�ضودة 

على �لأ�ضا�ص �لمنظم �لذي تعلمته لحقا في محادثات �ضخ�ضية مع 

�أع�ضاء �لهيئة. ما حدث مع ذلك هو �أن فقر�ت مختارة تتناول حزب 

�لموؤتمر �لوطني �لأفريقي ت�ضربت �إلى �لحزب وو�ضائل �لإعالم من 

في  تغير  منها  �لكثير  �أن  وبرغم  �للجنة.  في  بعينهم  �أع�ضاء  خالل 

هيئة  بين  �لعالقة  وتدهورت  ــ  �ل�ضرر  وقع  فقد  �لنهائي،  �لتقرير 

�ضغينة.  �إلى عالقة  �لوطني  �لموؤتمر  و�لم�ضـالحة وحزب  �لحقيـقة 

(وقد بد�أت هذه �ل�ضغينة بينهما مبكر� عندما �أقدم حزب �لموؤتمر 

عن  جماعي  بعفو  طالب  باأن  نف�ضه  لحماية  خطوة  على  �لوطني 

�لموؤتمر  حزب  في  �لقياديين  �أحد  �ضاألت  وعندما  �لحزب.  �أع�ضاء 

�لعفو،  ي�ضم طلبات  �لذي  �لكبير  �ل�ضندوق  رفاقه حاملين  جاء مع 

ن�ص  بالقانون  يرد  لم  �أنه  طالما  �لعفو  هذ�  مثل  منح  كيفية  عن 

ين�ص عليه  �لذي  �لذي يعرف ما  ''من  �أجاب:  �لجماعي،  �لعفو  عن 

�لقانون، �أنا �أم �أنت؟''. وبالفعل هدد توتو بال�ضتقالة، �إذ� لم ي�ضحب 

وهكذ�  عفو�'').  �أنف�ضهم  بها  ''يمنحون  �لتي  �لطلبات  هذه  �لحزب 

�إ�ضد�ر �لتقرير  عندما وردت �لأخبار باأن حزب �لموؤتمر طلب منع 

�أن  �لهيئة رف�ضت  بالفخر لأن  �آنذ�ك  �أنني �ضعرت  �لنهائي، تذكرت 

يكون لحزب �لموؤتمر معاملة خا�ضة. 

منذ ذ�ك �لحين غيرت ر�أيي. �إذ� كان �لأمر فعال بيد �لحكومة فيما 

�إجر�ء�ت  وتطبيق  �لعنف  مرتكبي  �لتعوي�ضات ومالحقة  بدفع  يتعلق 

ثقافة  �لم�ضتقبل وتر�ضيخ  �لقانون في  ��ضتخد�م  �إ�ضاءة  لمنع  �لحظر 

�لهيئة  في  �لحكومة  �إ�ضر�ك  �لحا�ضم  من  �ضيكون  ــ  �لإن�ضان  حقوق 

�لحكومة  كانت  �إذ�  �أخرى،  بعبارة  �لأمور.  مجريات  على  لإطالعها 

هيئة  وتو�ضيات  روح  ��ضتمر�رية  عن  �لم�ضوؤولة  �لوحيدة  �لهيئة  هي 

�لحقيقة �لم�ضالحة، فعلى هذه �لهيئة �أن تتحدث مع �لحكومة، لي�ص 

لمرة و�حدة (لأنها تحدثت مرة مع �لحزب �لوطني) ولكن لألف مرة 

�إذ� �قت�ضى �لأمر.

�إن �إخفاق هيئة �لحقيقة في �لتفاعل بنجاح مع �لحكومة �لتي يقودها 

�لنتقاد�ت  كل  من  �أكثر  بالعملية  �أ�ضر  قد  �لوطني  �لموؤتمر  حزب 

و�لأخطاء �لأخرى. لقد عطلت نمو �ضيء مهم، وجعلت �لتيار �ل�ضحي 

للمحا�ضبة �لذي بد�أ يتدفق في �أرجاء �لوطن يجف. و�ل�ضبب في ذلك 

فيما بد� يت�ضح �أكثر فاأكثر �أن �أع�ضاء �لموؤتمر �لوطني في �لحكومة 

لم يفهمو� �لتطبيقات �لأخالقية للهيئة، و�أ�ضبح من �ل�ضهل ��ضتخد�م 

من  وخلو�  �نتهازية  �لممكنة  �لطرق  باأكثر  و�لعفو  �ل�ضفح  م�ضطلح 

�أنو�ع عديدة من �لف�ضاد  �لعقاب: و�عتادت لغة �لهيئة على �لتغطية 

وعدم �لكفاءة. 

الدر�س الخام�س: )مهم جدا( تحدث، وتحدث وتحدث مع الحكومة. 

قدم لها ملخ�شا �شامال عن الت�شريعات. اجعل الحكومة تفهم بدقة 

تت�شابك  اأن  والم�شالحة  الحقيقة  هيئة  الأهداف  يمكن  وكيف  اأين 

ويمكن ا�شتخدامها لتوحيد الوطن الفتي وراء ما هو اأكثر من مجرد 

تقديم الخدمات. قل بو�شوح اأن العفو وال�شفح لي�شا عذرا لحكومة 

ديمقراطية جديدة لكي تحكم باالإفالت من العقاب: فالعفو يحدد 

نهاية نظام فا�شد غير ديمقراطي وال�شفح هدفه اأن يتمكن مرتكب 

العنف من التغير لالأف�شل. 

ال�شهادات العلنية

�نتهاكات  �أتاحته لجنة  �لذي  �لعام  �لمنتدى  �أن  �تفاق عام على  ثمة 

حقوق �لإن�ضان كان هو �أكثر جو�نب �لهيئة نجاحا. لقد كانت رو�يات 

�ل�ضحايا هي �ل�ضيء �لذي غير �إدر�ك جنوب �أفريقيا ل�ضورتها عن 

كافيا  كان  وحده  �لمنتدى  فاإن هذ�  لكثيرين  وبالن�ضبة  بعمق  نف�ضها 

�لخبر�ت  من  �لعديد  �أ�ضبح  ملحوظ  وب�ضكل  �لهيئة.  وجود  لتبرير 

و�ضار  �لوطنية  �لنف�ضية  �ل�ضحايا بحق جزء� من  �لتي تحدث عنها 

�لإطالق.  على  �لأولى  للمرة  به  �لمعترف  تاريخنا  في  مكانها  لها 

�أمان  و�ضمنت  �لبالد  ما�ضي  �لأ�ضلية  �لأ�ضو�ت  �ضرعية  �أد�نت  لقد 

م�ضتقبلها.

مع ذلك فالقليل من �لنا�ص يعتقد �أن هذه �ل�ضهاد�ت جلبت �لم�ضالحة 

وتظهر �ل�ضتطالعات �أن �لنا�ص �أ�ضبحو� �أكثر �بتعاد� بعد �إنهاء عمل 

مهمة  �أن  ف�ضيجد  �لمرء،  تدبر  لو  لكن  و�لم�ضالحة.  �لحقيقة  هيئة 

وقد  تحقيقها،  في  �لإ�ضهام  ولكن  �لم�ضالحة  تحقيق  تكن  لم  �لهيئة 

لعبت دور� قيما. يقول رون كر�يبيل من مركز �إر�ضاء �لعد�لة و�ل�ضالم 

في �لوليات �لمتحدة �إن �لم�ضالحة دورة وخطوتها �لأولى هي �إعادة 

تعريف �لذ�ت، لأن �لم�ضاب �لأول في �ل�ضر�عات هو �لهوية. وتحدد 

�أدبيات �لم�ضالحة �أن ''�بتعاد كال �لطرفين عن بع�ضهما'' هو لحظة 

يعاد  �لتي  فالهوية  �لهوية،  على  �لتعرف  باإعادة  يتعلق  فيما  حا�ضمة 

تعريفها تجعل تكوين نوع جديد من �لعالقة ممكنا.

�ل�ضتماع  �أثناء  �أنف�ضهم  ي�ضاألو�  �أن  �أفريقيين  �لجنوب  باإمكان  وكان 

�ضيء  ل  �أنا  هل  عن�ضري؟  وح�ص  �ضوى  �ضيء  ل  �أنا  هل  لل�ضهاد�ت: 

�ضوى �أ�ضود مقموع؟ وبالفعل كان �ل�ضود خالل مرحلة هيئة �لحقيقة 

و�لم�ضالحة يعيدون تعريف �أنف�ضهم من خالل �لنه�ضة �لأفريقية �أما 

�لأفريكان فمن خالل حرب �لبوير.

الدر�س ال�شاد�س: عبر اإرغام بلد على اإعادة تعريف ذاته عبر �شهادات 

ال�شحايا ومرتكبي العنف، خلقت هيئة الحقيقة والم�شالحة عالقة 

جديدة في البالد وبين النا�س وبع�شهم. لكن الدورة يجب اأن تتكرر 

مرارا لدى الجنوب اأفريقيين لكي يجدوا عالقة دائمة داخل مجتمع 

بناء  اإعادة  في  �شويا  للعمل  النا�س  تعبئة  ومجددا:  اإن�شافا.  اأكثر 

الوطن من �شاأنه اأن يجعل اإعادة تعريف الهوية ممكنا. 

معاملة مت�شاوية لل�شحايا

�أما �أكثر �ضيء تم تجاهله في كل تقييمات عمل �لهيئة هو �إ�ضهامها 

مرتكبي  من  �لنقي�ص  فعلى  بم�ضاو�ة.  �ل�ضحايا  كل  معاملة  في  �لفذ 

لم  عادل،  غير  �أو  عادل  بنهج  �لو�ضع  ح�ضب  عوملو�  �لذين  �لعنف 

يوجد هناك من �ل�ضحايا من �عتبر �ضخ�ضا ل ''حق له في �ل�ضعور 

بالألم �أو �لخ�ضارة''. لم يكن ثمة �ضحايا من �لدرجة �لأولى و�ضحايا 

�لف�ضل  �بنها وهو يو�جه نظام  �لتي مات  �لثانية. فالأم  �لدرجة  من 

هذ�  عن  دفاعا  �بنها  مات  �لتي  �لأم  جانب  �إلى  �ضهدت  �لعن�ضري 

و�لمتعلمون،  �لأميون  و�لهنود،  »�لملونون«  و�ل�ضود،  �لبي�ص  �لنظام. 

تلقى �لحتر�م  �ضهادة كل من هوؤلء  كانت  ــ  و�لح�ضر  �لريف  �ضكان 

نف�ضه. ولفهم مدى ر�ديكالية ذلك علينا �أن نتخيل منتدى في �ألمانيا 

كل  فقد�ن  عن  �ضهادتهما  يقدمان  يهودية  وفتاة  �ألمانية  فتاة  يجمع 

بذلك  و�لم�ضالحة  �لحقيقة  هيئة  �أعطت  لقد  لأبيها.  منهما  و�حدة 

عبرة مفادها �أن كل من �لأ�ضى و�لوحدة و�لحيرة و�لألم ل يفرق بين 

�ألو�ن �لب�ضر ول عقيدتهم. وهذ� تغيير �أ�ضا�ضي في �لتفكير �لعالمي 

�لر��ضخ ب�ضاأن مفهوم �ل�ضحية و�ضيظل هذ� هو �إنجاز �لهيئة �لمعترف 

به على �لأقل. 

الدر�س ال�شابع )على االأقل معترف به(: اعقد جل�شات ا�شتماع علنية. 

عامل ال�شحايا ب�شكل مت�شاو وتجنب دورة جديدة للعنف الناتج عن 

االعتراف باالألم لدى طرف واحد فقط. هذا ال يعني تحويل الجميع 

اأخيار  اإلى  للنا�س  ال�شهل  التنميط  تجنب  يجب  ولكن  �شحايا  اإلى 

واأ�شرار، ما يوؤدي اإلى رف�س التعاي�س مع حقيقة اأن كل �شخ�س قادر 

على فعل ال�شر.

                                 

انتهاك حقوق االإن�شان

رف�ص �لرئي�ص ثابو مبيكي خالل نقا�ص برلماني حول �لتقرير �لنهائي 

لهيئة �لحقيقة و�لم�ضالحة، ما تو�ضلت �إليه �لهيئة قائال: ''�إن �لتعريف 

�لتحريرية  حركتنا  بها  قامت  �لتي  �لن�ضاطات  من  للعديد  �لخاطئ 

�لخالف  نقاط  من  يز�ل  ول  كان  �لإن�ضان  لحقوق  ج�ضيم  كانتهاك 

ع�ضكري  ن�ضاط  وكل  �أي  باأن  �لتعميم  هذ�  ذلك  في  بما  �لرئي�ضية، 

يوؤدي �إلى مقتل مدنيين يعد خرقا لحقوق �لإن�ضان''. 

وقد خلق هذ� �لكثير من �لفو�ضى. فاإذ� كانت معاهدة جنيف تحدد 

�أن قتل �لمحاربين لي�ص �نتهاكا لحقوق �لإن�ضان، لكن قتل �لأ�ضخا�ص 

و�أ�ضرى  و�لجو��ضي�ص  �لخدمة  خارج  (�لجنود  بالحماية  �لمتمتعين 

�لحرب �إلخ) و�لمدنيين (كل من هو لي�ص بمحارب) هو �نتهاك ج�ضيم 

لحقوق �لإن�ضان. �إذن ما �لذي يتحدث عنه مبيكي؟

''من �لذي يتحدث عن �نتهاكات ج�ضيمة لحقوق �لإن�ضان في كو�ضوفو 

حيث يتعر�ص �لمدنيون للق�ضف يوميا؟'' ت�ضاءل �أحد �أع�ضاء �لموؤتمر 

حقوق  تنتهك  �أمريكا  �أن  يقول  من  هناك  ''هل  �لأفريقي.  �لوطني 

�لإن�ضان ب�ضكل ج�ضيم، ل �إنهم ي�ضمونها �أ�ضر�ر� جانبية؟''.

تجرم  باأنها  للهيئة  �لوطني  �لموؤتمر  حزب  �تهامات  �أ�ضابت  لقد 

لم  �لنا�ص  فمعظم  بالحيرة:  �لجماهير  �لتحرير  �أجل  من  �لن�ضال 

كان  �لتحرر  حركة  تجريم  �أن  تامة  بثقة  �ضعرو�  لكن  �ل�ضبب  يتفهم 

�ضيئا ل يغتفر. وبا�ضتمر�ر لم يكن ثمة نقا�ص ــ ل عن حقوق �لإن�ضان 

ول عن �لمحا�ضبة ول عن كيفية منع �لنتهاكات في �لم�ضتقبل ول 

�لجماعي.  �لذنب  عن  ول  �لحا�ضر،  في  �لما�ضي  وجود  عن حجم 

�إلى �أنماط �لما�ضي �لجاهزة  �أي�ضا �لتوجه نحو �لعودة  ويم�ص هذ� 
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في  يكمن  ل  �لنا�ص  بين  �لفارق  باأن  تقول  �لتي  �ل�ضهلة 

ظروف  في  �أخالقية  خيار�ت  ممار�ضة  على  قدرتهم 

�لب�ضر.  �لإن�ضان لكل  تاأييدهم لحقوق  �أو ول في  �ضعبة 

في  فقط  يكمن  و�لحا�ضر  �لما�ضي  بين  �لفارق  ولكن 

�للون و�للون وحده.

الدر�س الثامن: كن م�شتعدا الإمكانية اأن ت�شبح الحكومة 

بغ�س النظر عن كونها فتية وبغ�س النظر عن انتمائها 

وب�شرعة  اإليه،  ت�شتند  الذي  الراقي  االأخالقي  واالأ�شا�س 

االأخالقي.  وال�شغط  المحا�شبة  تكره  »عادية«  حكومة 

لم�شطلحات  العالية  للقيمة  ال�شريع  اإدراكها  مع  لكن 

ا�شتخدام  في  تبداأ  ربما  واالإن�شاف،  الحقيقة  هيئة 

ف�شادها  ا�شتمرار  على  لتغطي  نف�شها  الم�شطلحات 

اإ�شرار حزب الموؤتمر  اإن  غير المعترف به في الما�شي. 

االإن�شان  لحقوق  الج�شيمة  انتهاكاته  اأن  على  الوطني 

يجب اأن تقيم ب�شكل مختلف اأو ال تقيم على االإطالق قد 

ك�شف عن المنزلق الخطير الذي يهوي فيه الحزب اأكثر 

فاأكثر في ع�شر ما بعد مانديال. 

الخال�شة

في نهاية �لمطاف: لماذ� يوجد هذ� �لغ�ضب و�لإحباط 

يُعبر عنه من خالل ر�ضائل  �لهيئة وهو ما  �لمتز�يد من 

�إلى و�ضائل �لإعالم و�لمجموعات �لنا�ضطة �لتي تطالب 

معذبيهم  عن  بال�ضفح  قامو�  من  حتى  بالتعوي�ص؟ 

�لهيئة علنا. ثمة  �أ�ضبحو� �لآن يرف�ضون  �لعملية،  خالل 

طروحات تقول باأن �ل�ضحايا تعر�ضو� ل�ضغوط كبيرة من 

هوؤلء  لجعل  توتو  �لأ�ضقف  مثل  دينية  �ضخ�ضيات  قبل 

نماذج للت�ضامح.

و�أريد �أن �أطرح مقترحا جديد� للغ�ضب �لحالي: 

��ضتخدمها  �لتي  �ل�ضفح  عبار�ت  در��ضة  عند  يت�ضح 

�لعديد من هوؤلء �ل�ضحايا �أنهم فهمو� �أنهم �ضيتو��ضلون 

�أنهم ك�ضحايا لن يبد�أو�  مع مرتكبي �لعنف. لقد فهمو� 

في �لتعافي �إل �إذ� �أ�ضبح لمرتكبي �لعنف وجها �إن�ضانيا. 

بعبارة �أخرى قام �لنا�ص بال�ضفح �آملين �أن يتغير مرتكبو 

بحيث  �إن�ضانيتهم،  في  م�ضاركتهم  يمكن  بحيث  �لعنف، 

يجلب ذلك �لتعافي �لمعنوي و�لمادي لل�ضحايا.

�إلز�م  من  عليه  ترتب  وما  �لحدث  هذ�  فهم  �ضيء 
ُ
�أ وقد 

�لعنف  مرتكبي  جانب  من  وخ�ضو�ضا  �لعنف،  لمرتكب 

مرتكبي  من  فالعديد  �لبي�ص.  �ل�ضتحقاق  و�أ�ضحاب 

هم.  يطلبوه  لم  �ضفح  �إز�ء  ده�ضتهم  عن  عبرو�  �لعنف 

�أيديهم  يمدو�  �أن  عليهم  �أن  لهم  بالن�ضبة  �لأمر  يعن  لم 

لل�ضحايا و�أن يحاولو� �إ�ضالح �لأخطاء �لتي �قترفوها، بل 

كان يعني �أنهم ي�ضتطيعون مو��ضلة حياتهم كما كانت في 

�لما�ضي. بعبارة �أخرى لم يعن �ل�ضفح �أو �لعفو بالن�ضبة 

لهم �أي تغيير �أو �إ�ضالح، بل كان يعني �لإفالت من �لعقاب

هو  �لعنف  مرتكبي  مع  للتو��ضل  �ل�ضعي  هذ�  �أن  �أعتقد 

�لذي جعل �ل�ضحايا ي�ضامحونهم، لكن وب�ضبب عدم وجود 

مرتكبي  قبل  لالإ�ضالح من  �أو  للتغيير  مقابلة  �إ�ضارة  �أي 

و�ل�ضغائن  �ل�ضحايا.  لدى  �لآن  �لغ�ضب  تنامى  �لعنف، 

�لحالية متعلقة �أكثر بالأفكار �لمتعنتة وعناد �لبي�ص �أكثر 

لعملية  �لز�ئدة  �لدينية  �ل�ضغوط  عن  ناتجة  كونها  من 

�لم�ضالحة �لفا�ضلة. 

االنتماء واالحتواء 

كانت حياتي منق�ضمة لما قبل وما بعد �لهيئة ــ و�أ�ضعر �أن 

كل �ضيء �أفعله يظل ب�ضكل ما مرتبطا بها، بغ�ص �لنظر 

نقطة  �أو  لكتابتي  بد�ية  نقطة  �لهيئة  تكون  �أكتب،  عما 

حا�ضمة فيها.

�أكن و�عية بها  �إمكانية �ضاملة لم  �أول  �أتاحت لي �لهيئة 

كجنوب �أفريقية. في �لحقيقة كنت في �لما�ضي �أتجنب 

تماما و�أرف�ص �أي �نتماء، وكنت �أعرفه باأنه تبعية مر�ضية 

ل حاجة لها، لكن وخالل فترة وجود �لهيئة وجدت نف�ضي 

�أنجذب له بال مقاومة و�أتغير مع لحظات �لحتو�ء �لتي 

�للغة  حو�جز  عبور  في  �لهيئة  �ضاعدتني  عندما  جرت 

و�لثقافة و�للون و�لدين و�لمتياز�ت. 

مثلها مثل نيل�ضون مانديال وديزموند توتو �ضتظل �لهيئة 

على  ك�ضهادة  لالأبد  و�ضتبقى  عديدة.  بطرق  تر�فقنا 

�لت�ضور �لأخالقي لغالبية �ضكان جنوب �أفريقيا وللعطف 

و�لأمل ولعتقاد في �لطبيعة �لخيرة للب�ضر رغم �ضنو�ت 

لالإيحاء  �أ�ضعى هنا  تماما. ول  نقي�ص ذلك  من معاي�ضة 

باأن �لهيئة حققت نجاحا مطلقا، خ�ضو�ضا مع �ضيل �لنقد 

جذبت  لكنها  له،  تعر�ضت  �لذي  �لالنهائي  و�لتهامات 

�لنز�عات  ففي ع�ضر  روعة.  �لطرق  باأكثر  �لعالم  خيال 

بالقوة  ''�ل�ضالم''  و''�إر�ضاء''  �لنتقامي  و�لغزو  و�لحروب 

كاأمر طبيعي في كل �لقار�ت، �أظهر �لتحول �ل�ضلمي في 

جنوب �أفريقيا بقيادة هيئة �لحقيقة و�لم�ضالحة �أن ثمة 

�أن  ��ضتطعنا  �لهيئة  وعبر  للتغيير.  ممكنة  �أخرى  طرقا 

نتعرف على فروة ر�أ�ص بع�ضنا �لبع�ص ودم بع�ضنا �لبع�ص 

و�ل�ضوت �لخفي�ص جد� لُكلى بع�ضنا �لبع�ص �أثناء �لليل. 

لقد �أدركنا �أن علينا �أن ن�ضبح بع�ضنا �لبع�ص و�إل فاإننا 

�ضنفقد ع�ضب �لوجود لالأبد.

جنوب  من  و�أكاديمية  و�ضحافية  �ضاعرة  كروغ:  �أنتيا 

�ل�ضهرة  �لو��ضع  كتابها  ن�ضرت عام 1٩٩٨  وقد  �أفريقيا. 

�لحقيقة  هيئة  عمل  حول  جمجتي«  من  »وطن  بعنو�ن: 

و�لم�ضالحة في جنوب �أفريقيا.

ترجمة: �أحمد فاروق
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لي�س من ال�شروري كتابة التاريخ من جديد. لكن التاريخ ينتمي اإلى االأ�ش�س االأكثر اأهمية فيما يتعلق باإعادة هيكلة الدولة 

والمجتمع بعد الثورات العربية. اإنه اأمر ي�شدق اأي�شا على المغرب، الذي عمد نظامه ال�شيا�شي اإلى تاأ�شي�س هيئة 

االإن�شاف والم�شالحة  بغر�س معالجة اأخطاء الما�شي. اإن النقا�س الدائر حول الذاكرة والتاريخ، والذي ت�شارك فيه

 االآن قوى المجتمع المدني اأي�شا، يحدد م�شتقبل المغرب، ويظل نقا�شا غير م�شبوق في العالم العربي. 

Sonja Hegasy    شونيا حجازي�

التطلع للم�ستقبل عبر معالجة الما�سي

المغرب وتاريخه ما بعد الكولونيالي

ل يتوفر �لمغرب بعد على متحف لتاريخه �لمعا�ضر، لكن �ضهر ت�ضرين �لأول/ �أكتوبر عرف �جتماعا لأهم 

موؤرخي �لبالد، برئا�ضة �لبروفي�ضور محمد كنيبب، لأجل تطوير م�ضروع �لمتحف. �إن متحف �لتاريخ �لوطني 

للمغرب �لمزمع تاأ�ضي�ضه، يدخل في �إطار م�ضاريع متتالية للجنة �لحقيقة �لمغربية، و�لتي ل تبغي فقط ك�ضف 

�لنقاب عن �لظلم وتعوي�ص �ضحاياه، ولكن �أي�ضا تعريف �لمغاربة بتاريخهم.

مقاربات لمرحلة الديكتاتورية 

�ضنة  �ل�ضاد�ص  محمد  �لملك  �أقدم  �ل�ضيا�ضي،  �لقمع  �ضحايا  من طرف  �ضنو�ت،  وخالل  كثيرة  �ضغوط  بعد 

٢٠٠٤ على ت�ضـكيل هيئـة �لإنـ�ضاف و�لم�ضـالحة، من �أجـل بحـث �نتهـاكات حقوق �لإن�ضان بين عامي 1٩٥٦ 

و 1٩٩٩. فخالل عقدي �ل�ضبعينات و�لثمانينات خ�ضو�ضا، �أقدم و�لده �لح�ضن �لثاني على مطاردة �لمعار�ضة 

�ل�ضرية وتلك �لمرتبطة بالجي�ص وب�ضكل منهجي. �ضجن ع�ضكريون بعد �لمحاولتين �لنقالبيين لعامي 1٩71 

و 1٩7٢ ون�ضطاء �ضيا�ضيون لما يتجاوزو� �لع�ضرين عاما في معتقالت �ضرية. وترتبط طلبات رد �لعتبار �لتي 

تو�ضلت �إليها هيئة �لإن�ضاف و�لم�ضالحة بهذه �لمرحلة �لتاريخية بالذ�ت. وتمثل عمل �لهيئة في �لك�ضف عن 

�لنتهاكات �لخطيرة لحقوق �لإن�ضان، وتعوي�ص �ل�ضحايا و�أ�ضرهم، عالوة على �إعد�د مقترحات لالإ�ضالح، من 

�أجل تجنب تكر�ر تلك �لخروقات في �لم�ضتقبل.

وقد عين �لمرحوم �إدري�ص بنزكري رئي�ضا للهيئة، وكان قد �ضجن عام 1٩7٤ وهو في �لر�بعة و�لع�ضرين من عمره 

بتهمة �لنتماء �إلى منظمة »�إلى �لأمام« �ل�ضرية، ولم يعانق �لحرية �إل عند بد�ية �لنفتاح �ل�ضيا�ضي عام 1٩٩1. 

و�ضاهم �لموؤرخون ب�ضكل فعال ومنذ تاأ�ضي�ص �لهيئة في عملها، �ضو�ء في �إطار مجموعات بحث �أو عبر �إ�ضد�ر 

من�ضور�ت.  ومن �ل�ضخ�ضيات �لتي عملت في �لهيئة �لمكونة من �ضتة ع�ضر ع�ضو�، �لبروفي�ضور �لمتقاعد �بر�هيم 

بوطالب. وقد دعا �لتقرير �لختامي للهيئة في تو�ضياته �إلى �ضرورة �إ�ضالح �لبحث �لعلمي �لمتعلق بتاريخ �لمغرب 

�لمعا�ضر. وكان �إدماج »�ضنو�ت �لر�ضا�ص« (�ضنو�ت �لنتهاكات �لج�ضيمة لحقوق �لإن�ضان) في �لمقرر �لمدر�ضي 

�أحد �لأهد�ف �لأ�ضا�ضية للهيئة. كما �ضارك باحثون �ضباب في عمليات توثيق و�أر�ضفة جل�ضات �لإ�ضتماع.

وتقع �ليوم م�ضوؤولية كبيرة على �لموؤرخين من �أجل تطبيق تو�ضيات هيئة �لإن�ضاف و�لم�ضالحة، لأن تقييم 

�لتاريخ ما بعد �لكولونيالي للبالد يمتلك �أهمية �ضيا�ضية �أكثر من �أي وقت م�ضى، كما تقف دونه عديد من 

�لعقبات. لكن ما يعقد عملية بحث تاريخ �لمغرب هو �أن �لبالد لم تعرف تغيير� للنظام. ففي كل ديكتاتورية، 

�أر�ضفة  تمت  ما  فنادر�  �ل�ضلطة.  ��ضتغال  طريقة  �لتاريخية  �لم�ضادر  مع  و�لتعامل  �لح�ضول  �أ�ضئلة  تالم�ص 

�إخر�ج فيلم ون�ضر بحث عن �لحي �لمحمدي  �أجل  �أو �لهتمام بالوثائق �لمرتبطة بها. ومن  �أحد�ث �لبالد 

في �لد�ر �لبي�ضاء، ��ضطرت فاطمة �لبويه �إلى طلب رخ�ضة من �ضبع ع�ضرة �إد�رة محلية، من بينها م�ضلحة 

�ل�ضحة و�ضينما �ضعدة، لأجل �لإطالع على وثائق.  

ثقافة التذكر 

�أقدم �ل�ضحفيان يو�ضف �ضمرو و�ضليمان بن �ل�ضيخ عام ٢٠1٠ على تاأ�ضي�ص �أول مجلة تاريخية �ضعبية تعنى 

تاأ�ضي�ص  �إلى رموز �ل�ضحافة �ل�ضتق�ضائية في �لمغرب، كما �ضارك في  �ل�ضيخ  بتاريخ �لمغرب. وينتمي بن 

�لعديد من و�ضائل �لإعالم �لخا�ضة في �ل�ضنو�ت �لع�ضر �لأخيرة، كما 

�أن موقعه على �لإنترنت يحظى ب�ضعبية كبيرة. �أول ن�ضخة من مجلة 

»زمان« ظهرت في ت�ضرين �لثاني/ نوفمبر ٢٠1٠، وتبلغ عدد ن�ضخها 

�إلى  �لو�ضول  �ألفا، وقد تمكنت من  �لمطبوعة �ضهريا خم�ضة ع�ضرة 

من  �لعديد  �لمجلة  وتبحث  �لفرن�ضية.  باللغة  �لقر�ء  من  كبير  عدد 

�أو  �لبالد  في  �لتدين  ت�ضكل  �ل�ضحر�ء،  مثل  �لجتماعية،  �لمو��ضيع 

ن�ضر د�ضاتير �لقرنين �لتا�ضع ع�ضر و�لع�ضرين �إلخ.  وتعر�ضت �لن�ضخة 

�لأولى من �لمجلة للتاريخ �لمجهول للفا�ضيين �لمغاربة، ولماذ� وكيف 

بو�ضوح  يظهر  وهنا  �لملوك.  مقتل  تاريخ  ثم  يهوده،  �لمغرب  فقد 

�رتباط �لروؤية �إلى �لما�ضي بكل روؤية �إلى �لم�ضتقبل. �إن �لمجلة هي 

عالقة  لها  �أن�ضطة  جانب  و�إلى  �لمغربية.  �لتذكر«  »ثقافة  من  جزء 

باإحياء ذكرى �لمفقودين �أو رحالت �إلى �لمعتقالت �ل�ضرية و�لمقابر 

�لجماعية، توجد ع�ضر�ت من �لأمثلة �لفردية، �أدبية وفنية عن تاريخ 

�ضهاد�ت  �ضابقا  �ل�ضيا�ضيون  �ل�ضجناء  قدم  فقد  �لمغرب.  في  �لقمع 

عن ظروف �ضجنهم في ن�ضو�ص بيوغر�فية و�أفالم و�أ�ضعار ورو�يات. 

وبع�ضهم وزع  �لملكي،  بالنظام  كان يخطط لالإطاحة  و�لبع�ص منهم 

و�ضجن  �ختطف  وبع�ضهم  �لخطاأ،  و�لزمان  �لمكان  في  من�ضور�ت 

في معتقالت للتعذيب، كان من بينهم �أطفال �أي�ضا. ومن بين هوؤلء 

�إبر�هام �ل�ضرفاتي، زعيم منظمة »�إلى �لأمام« �لمارك�ضية ــ �للينينية، 

ومليكة   ،1٩٩1 عام  وحتى   1٩7٤ عام  من  �ل�ضجن  في  قبع  و�لذي 

بعد ف�ضل  �لجي�ص  �لذي قتل من طرف  �أوفقير  �بنة محمد  �أوفقير، 

�نقالب 1٩7٢ �ضد �لح�ضن �لثاني، فقام �لنظام ب�ضجن زوجته و�أبنائه 

»�ل�ضجينة:  �أوفقير  مليكة  كتاب  ويقدم  �ضنة.  ع�ضرين  لمدة  �ل�ضتة 

حياة في �لمغرب« �ضهادة مثيرة عن حياة �لدعة و�لترف في �لق�ضر 

�لملكي خالل �ل�ضتينيات وحتى  �ختطاف �لأ�ضرة و�ضجنها في �ضجون 

مختلفة، من عام 1٩7٢ وحتى عام 1٩٩1. 

تعوي�شات مادية وح�شانة ق�شائية 

قدم ما يقرب من �ثنين وع�ضرين �ألف �ضحية و�أ�ضرهم طلبات لرد 

�لعتبار عام ٢٠٠٤ لدى هيئة �لإن�ضاف و�لم�ضالحة. وتلقى ما يقرب 

من ع�ضرة �آلف طلب رد� �إيجابيا. فح�ضل �ل�ضحايا على تعوي�ضات 

مختلفة، من بينها �أي�ضا م�ضاعد�ت �ضحية وتعوي�ضات مالية. وبلغت 

قيمة �لتعوي�ضات �لتي �ضرفت خم�ضة وثمانين مليون يورو، كما ك�ضف 

�لنقاب عن م�ضير �ضبعمائة و�ثنين و�أربعين من �لمخطوفين، ون�ضر 

�لتقرير �لختامي للجنة �لإن�ضاف و�لم�ضالحة و�لذي بلغ �ضبعمائمة  

�ضفحة في �للغة �لعربية و�لفرن�ضية و�لإنجليزية و�لإ�ضبانية. وتنتقد 

منظمات حقوقية م�ضتقلة حتى �ليوم ��ضتبعاد �أي متابعة للمتورطين 

�لجل�ضات  في  �أ�ضمائهم  بذكر  ي�ضمح  لم  �إنه  بل  �لخروقات.  في 

�لعمومية. فماز�ل �لمتورطون يتمتعون بالح�ضانة �لق�ضائية. وتحت 

�لختامي  �لتقرير  يعبد  و�لم�ضالحة«  �لعد�لة  »�لحقيقة،  عنو�ن: 

�لطريق لعدد من �لإ�ضالحات. فبالإ�ضافة �إلى تاأكيد �لد�ضتور على 

�ضمان حقوق �لإن�ضان، هناك �أي�ضا �لتوقيع على  �لمعاهد�ت �لدولية 

مادة حقوق  وتدري�ص  �لعقوبات  قانون  و�إ�ضالح  �لق�ضاء  و��ضتقاللية 

وبد�أ  �لجماعية.  �لتعوي�ضات  �إلى  �إ�ضافة  �لمد�ر�ص،  في  �لإن�ضان 

�ليوم جيل ثان في �لهيئة �لعمل على تطبيق �لتو�ضيات. وفي �لف�ضل 

حماية  �إلى  �إ�ضافة  �لدعوة،  تمت  »�أبحاث«،  عنو�ن:  يحمل  �لذي 

در�ص  مقرر�ت  بتغيير  �إليه،  بالو�ضول  و�ل�ضماح  �لوطني  �لأر�ضيف 

مثل  ولكن  �لمغرب.  بتاريخ  تعنى  علمية  موؤ�ض�ضة  وتاأ�ضي�ص  �لتاريخ 

لم  فاإنه  و�لم�ضالحة،  �لإن�ضاف  هيئة  تو�ضيات  من  �لأكبر  �لن�ضيب 

يتم حتى �لآن تاأ�ضي�ص موؤ�ض�ضة �لتاريخ �لر�هن كما ��ضطلح عليها في 

�لتو�ضيات �لختامية. في حين فتح تخ�ض�ص جديد للتاريخ �لمعا�ضر 

في جامعة �لرباط من طرف �لبروفي�ضور محمد كنبيب، �إذ يتوجب 

 ٢٠1٢ يونيو  حزير�ن/  وفي  �لباحثين.   من  يكفي  ما  تكوين  �أول 

عن  �ليازمي  محمد  �لإن�ضان  لحقوق  �لأعلى  �لمجل�ص  رئي�ص  �أعلن 

�لمعا�ضر  للتاريخ  �لمغربية  �لموؤ�ض�ضة  م�ضروع  �إطالق  �لحكومة  نية 

من  يقرب  ما  موؤقت  ب�ضكل  �لآن  ويعمل  بال�ضبط.  �ل�ضنة  هذه  في 

�ضحتها  وتق�ضي  �لوثائق  تحديد  على  �ضخ�ضا  وخم�ضين  ثالثمائة 

�ل�ضتماع  وجل�ضات  �لإعتبار  رد  طلبات  �ضاهمت   لقد  و�أر�ضفتها. 

مهم  �أر�ضيف  تكوين  في  و�لم�ضالحة  �لإن�ضاف  هيئة  نظمتها  �لتي 

عن تاريخ �لمغرب �لمعا�ضر، و�لذي لم يفتح بعد �أمام �لمهتمين. �إذ 

يقوم باحثون مغاربة و�أجانب بتقييم  ذلك �لأر�ضيف. وقام عام ٢٠٠٨ 

هامبورغ  في  علمي  موؤتمر  بافتتاح   بي�ضا  جامع  �لم�ضهور  �لموؤرخ 

بمحا�ضرة عن »هيئة �لإن�ضاف و�لم�ضالحة وعملها بين عامي ٢٠٠٤ 

�لتاريخ  كتابة  روؤى جديدة حول  تاريخية:  نظر  وجهة  من  و ٢٠٠٥، 

�لمعا�ضر«. ''�لآن فقط يمكن لكتابة �لتاريخ �لمغربية �لهتمام بحقبة 

ن�ضاط هيئة  بي�ضا. وهو ي�ضف  �لإ�ضتعماري''، يقول  �لتاريخ  ما بعد 

�لإن�ضاف و�لم�ضالحة كـ ''ت�ضريح لحكم �لح�ضن �لثاني''. ويعمل بي�ضا 

�ليوم رئي�ضا لالأر�ضيف �لوطني �لذي �فتتح عام ٢٠11، و�لذي يعتبر 

�أي�ضا جزء� من �ضيرورة تجاوز �آثار �لما�ضي.

 تذكر ورد لالإعتبار

تمحور عمل لجنة �لحقيقة خ�ضو�ضا حول مبد�أ �لتعوي�ص �لجماعي. 

وتندرج في هذ� �ل�ضياق عمليات رد �لعتبار على �لم�ضتوى �لمحلي 

و�لأماكن  �لمهم�ضة  و�لمناطق  بالأحياء  �لهتمام  عبر  و�لجمعي، 

�لذي  �لم�ضروع  هذ�  من  و��ضتفادت  �لتعذيب.  كمعتقالت  �لمن�ضية 

وتوؤكد  ومنطقة.  مدينة  ع�ضرة  �إحدى  �لآن  حتى   ٢٠٠٨ عام  بد�أ 

�لتحتية  �لبنية  تم�ص  م�ضاريع  في  و�لمتمثلة  هذه   �لتعوي�ص  عملية 

هيكلة  �إعادة  عملية  في  �ل�ضحايا  �ضرديات  �أهمية  تنموية  وم�ضاريع 

�لمجتمع، كما ت�ضير �إلى ذلك �لإثنولوجية �ضوز�ن �ضليموفيك. �إذ ل 

�أقو�ل �ل�ضهود و�لمتاحف  يتوجب �لمحافظة على �لذ�كرة حية عبر 

و�لأر�ضيف فقط، ولكن �أي�ضا عبر �لتخطيط �لح�ضري و�إعادة �لهيكلة 

تمتلك  لن  وبذلك  و�لفقيرة.  �لريفية  �لمناطق  وتنمية  �لجغر�فية 

�لذكريات �لذ�تية معنى فرديا فح�ضب، ولكن �أي�ضا معنى �جتماعيا 

�لآر�ء  وتت�ضارب  �إيكولوجيا.  بعد�  �أي�ضا  ولربما  وثقافيا  و�قت�ضاديا 

حول عمل هيئة �لإن�ضاف و�لم�ضالحة. ولأنه لم تتم محاكمة �لجناة 

ولأن �لنظام �لملكي لم يقدم �عتذ�ر� و��ضحا عما حدث، يرى �لبع�ص 

في  �آلمهم  �لهيئة  �ختزلت  لهم  فبالن�ضبة  مهزلة.  مجرد  �لهيئة  في 

تعوي�ص مادي. لكن بالن�ضبة للبع�ص فاإن �لملكية ورغم �لت�ضريحات 

�لهيئة،  تاأ�ضي�ص  عبر  باأخطائها  �عترفت  قد  �لمت�ضاربة،  �لر�ضمية 

و�لأهم من ذلك �أنها ردت �لعتبار �لإجتماعي لل�ضحايا. فالأول مرة 
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دباغة �لجلود، فا�ص، �لمغرب
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و�لم�ضالحة  �لإن�ضاف  هيئة  هي  ر�ضمية  موؤ�ض�ضة  تهتم 

بمر�كز �لتعذيب في �لبالد وخروقات حقوق �لإن�ضان من 

طرف قوى �لأمن وتجاوز �لقانون وم�ضير �لمخطوفين. 

وهي كلها خروقات لم يعترف بها نظام �لح�ضن �لثاني. 

�لثاني  �لح�ضن  مع  �ضينكلير  لآنه  �ضهيرة  مقابلة  فخالل 

�أممية  تقارير  �إلى  �ل�ضحفية  فيها  �أ�ضارت   ،1٩٩3 عام 

�أدنى  دون  �لملك  �أجاب  مكونة،  وقلعة  تازمامارت  عن 

تاأثر: ''قلعة مكونة هي عا�ضمة �لزهور. �أنتم ل تعرفون 

مركز  �أي  وجود  بذلك  منكر�  �لمغرب''،  جغر�فية  جيد� 

فاإن  �لخلفية  هذه  من  �إنطالقا  �لمنطقة.  في  للتعذيب 

هيئة �لإن�ضاف و�لم�ضالحة تمثل قفزة كبيرة في �لثقافة 

�ل�ضيا�ضية للبلد. وبعد ع�ضر �ضنو�ت تقريبا على �لمقابلة 

عن  مذكر�تها  �لبويه  فاطمة  ن�ضرت  �لثاني،  �لح�ضن  مع 

�ل�ضجن بعنو�ن: �مر�أة �إ�ضمها ر�ضيد. وياأتي �لعنو�ن على 

خلفية �ل�ضم �لذي �أطلق عليها خالل �ضجنها في مركز 

�لبي�ضاء:»ر�ضيد  �لد�ر  في  �ل�ضريف  مولي  درب  �ضرطة 

�لوطنية  �لنقابة  في  كطالبة  فاطمة  ن�ضطت   .»٤٥ رقم 

�إ�ضر�با  تزعمها  ب�ضبب  عليها  �لقب�ص  و�ألقي  للتالميذ 

و�لع�ضرين  �لثانية  �ضن  وفي   .1٩7٤ عام  للتالميذ 

بال�ضجن   1٩٨٠ عام  عليها  حكم  طالبية،  وكنا�ضطة 

لخم�ص �ضنو�ت. و�ليوم تعي�ص فاطمة في �لد�ر �لبي�ضاء، 

وتعمل في عديد من �لم�ضاريع �لح�ضرية �ضد �لن�ضيان. 

وقد �أ�ض�ضت رفقة زوجها يو�ضف مد�د عام ٢٠٠٦ مركز� 

على  تعمل  وهي  �جتماعيا.  �لمعتقلين  �إدماج  لإعادة 

�ل�ضريف كمتحف عمومي. لكن  �أبو�ب درب مولي  فتح 

ماز�لت �أ�ضر رجال �ل�ضرطة تقطن فيه.

�شكوك حول طريقة التعامل الر�شمية مع 

الما�شي 

في  �ليوم  تعمل  �لتي  �ل�ضخ�ضيات  بع�ص  �أن  رغم 

�أن  �إل  كبيرة،  بم�ضد�قية  تتمتع  �لر�ضمية  �لموؤ�ض�ضات 

جزء� من �لمعار�ضة يعتبر تلك �لموؤ�ض�ضات �لتي خرجت 

حملة  مجرد  �لأخيرة  �ضنة  �لع�ضرين  في  �لوجود  �إلى 

ر�أي  عن  وتعبير�  �لخارج.  في  �لبلد  �ضيا�ضة  لت�ضويق 

''هيئة   :٢٠٠1 عام  بد�ية  �لمدونين  �أحد  كتب  �لكثيرين 

تاأ�ض�ضت  �ضيئا:  ت�ضالح   لم  �لتي  و�لم�ضالحة  �لإن�ضاف 

تحت �لرعاية �ل�ضامية للملك محمد �ل�ضاد�ص بهدف فتح 

�ضيئا  تحقق  لم  �لمغرب.  تاريخ  في  موؤلم  ف�ضل  ملفات 

�ل�ضهاد�ت  ذلك  بينت  كما  تمثل،  �لوحيد  تاأثيرها  كثير�. 

�لخنجر  و�إعادة  �لف�ضل   هذ�  فتح  في  و�لروبورتاجات، 

�إلى جر�ح �أ�ضر و�ضحايا �ضنو�ت �لر�ضا�ص، دون �لإجابة 

�أنف�ضهم  يعر�ضون  �ل�ضحايا  و�نتظار�تهم.  �أ�ضئلتهم  على 

�لعموم  �أمام  يتعرو�  لأن  م�ضطرون  كلهم  وعو�طفهم. 

و�جتر�ر حياتهم بعد �أن تاأكد مرورهم بهذ� �لعذ�ب. كلهم 

��ضطرو� للحديث عنه، لكن لأي هدف؟''. �أما ليلى كيالني 

 ٢٠٠٩ عام  �أنجزت  ذلك  فبعك�ص 

عنو�ن:  يحمل  موؤثر�،  وثائقيا  فيلما 

هيئة  عمل  عن  �لمحظورة«  »�أماكننا 

د�ئرة  وفي  و�لم�ضالحة.  �لإن�ضاف 

�لهتمام تقف �أربع من �أ�ضر �ل�ضحايا 

نف�ص  �أهمية  حول  �آر�ئهم  وت�ضارب 

�لغبار عن �لذ�كرة.  ر�فقت �لمخرجة 

�أع�ضاء �لهيئة �إلى �ل�ضحايا و�أ�ضرهم. 

ويظهر �لفيلم عملية تقديم �لم�ضورة 

لالأ�ضر في مقر �للجنة وم�ضاهد من 

�لوقت  وفي  �لعمومية.  �ل�ضهاد�ت 

�لذي ل يبحث فيه �لجيل �لقديم �إلى 

حد ما عن �ضرورة معرفة ما حدث 

و�أحفاد  �أبناء  يطالب  �ل�ضحايا،  مع 

�ل�ضحايا بين �لع�ضرين و�لثالثين في 

م�ضير  عن  تف�ضيلي  بك�ضف  �لعمر 

معرفة  تطلب  �لأ�ضر  فكل  �أجد�دهم. 

�لحقيقة. �لبع�ص عرف بم�ضير ذويه 

�ضنو�ت  وخالل  �لهيئة.  عمل  بف�ضل 

�لر�ضا�ص في �ل�ضبعينات و�لثمانينات 

حماية  �أجل  من  �ل�ضحايا  ذوو  قام 

�أنف�ضهم بتغيير �ل�ضم �لعائلي وتاريخ 

يعتقدون  وهم  �لأطفال  كبر  �لأ�ضرة. 

�أن �لأب خذلهم وغادر �لأ�ضرة. و�أحد 

عدم  بقوة  تنتقد  �لفيلم  �ضخ�ضيات 

م�ضير  عن  بال�ضوؤ�ل  جدتها  قيام 

حتى  للن�ضيان،  و��ضت�ضالمها  زوجها 

�أي�ضا  �لفيلم  وي�ضور  �لهيئة.  جاءت 

�ل�ضجن  بتجربة  مرو�  من  و�ضعية 

و�لتعذيب، و�لذين يو�جهون �نتقاد�ت 

ترى �أنهم دمرو� حياة �لأ�ضرة ب�ضبب �عتناقهم لأيديولوجية 

خاطئة. و�لبع�ص منهم ل ي�ضتطيع �لتفاهم �إل مع �أمثاله 

�إطار  �ل�ضابقين، و�لكثير منهم ين�ضط في  �لمعتقلين  من 

�لهيئة. ويظهر م�ضهد من �لفيلم �ختالف تعامل �لأجيال 

مبا�ضرة  �لع�ضكري  زوجها  �ختفى  �مر�أة،  �لحقيقة:  مع 

بعد زو�جهما، تتحدث مع �بنها عن �إمكانية زيارة معتقل 

تازمامارت وقد بد� عليهما �أثر هذه �لماأ�ضاة. �لأم ترف�ص 

زيارة �لمعتقل: ''�ليوم قالو� لنا: هيا لروؤية �لمكان �لذي 

خفي�ص  �ضوت  وفي  ماذ�؟''  لروؤية  لماذ�؟  فيه.  �ضجنو� 

يعتر�ص �لإبن على موقف �أمه: ''�أريد �أن �أرى بلحظ عيني 

حتى لو لم يكن هناك �ضوى عظام. �أريد �أن �أرى �لمعتقل 

�ل�ضري، �لزنز�نات، �لقبر. حاولت ت�ضور ذلك بمخيلتي، 

وتكر�ر�  مر�ر�  حاولت  ذلك.  عن  عجزت  مخيلتي  لكن  

تو�ضيع مخيلتي، لكني �أعتقد �أنها ما كانت لتم�ضك يوما 

بحقيقة تزمامارت''. بالن�ضبة لالأم تمثل زيارة تازمامارت 

فقد�ن  من  بالخوف  ت�ضعر  ولربما  زوجها،  بموت  �لنهائي  �لعتر�ف 

ذكرياتها رفقته: ''بالن�ضبة لنا لم يموتو�. �إنهم د�ئما �أحياء في قلوبنا، 

�أمام قبره''. لكن  �إل  في عقولنا ووعينا. ل يح�ص �لمرء بموت �أحد 

للذ�ت:  �إعادة �لإعتبار  �لزيارة خطوة في طريق  بالن�ضبة لالإبن فاإن 

بها  يفوح  �لتي  �لر�ئحة  بهذه  ود�ئما  مغلوبا،  د�ئما  بنف�ضي  ''�ضعرت 

�لكيالني  ليلى  ـ  �لمحظورة  �أماكننا  فيلم:  من  ــ  خائن''  �بن  جلدي. 

 .٢٠٠٩

 ٢٠11: العالم العربي اأمام منعطف تاريخي جديد 

�إن كيفية �لتعامل مع �لتاريخ م�ضاألة خالفية على �لم�ضتوى �لدولي. 

وحتى في �ألمانيا، د�رت نقا�ضات طويلة، عمرت ل�ضنو�ت، �إلى �أن تم 

برلين عام 1٩٨7. فقد �ضكك  �لألماني في  �لتاريخ  تاأ�ضي�ص متحف 

متحف  تاأ�ضي�ص  �لألمانية  �لحكومة  نية  خلف  �لكامن  بالمعنى  نقاد 

�لمتحف،  تمحور عمل  �لجد�ر،  �ضقوط  وبعد  �ألمانيا.  لتاريخ  وطني 

�لنقاب عن  ك�ضف  �لمدينة حول  �ل�ضرقي من  �لق�ضم  يقع في  �لذي 
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تاريخ دولتين �ألمانيتين. �لعديد من �لكتاب ي�ضتكون من هذ� �لهتمام 

بالذ�كرة �أو من »�ضناعة �لذ�كرة«، و�لتي بد�أت في �ل�ضنو�ت �لأخيرة 

من �لقرن �لع�ضرين. �إن �لتاريخ ''م�ضادر، يتناف�ص عليها فاعلون، ما 

برح عددهم يزد�د،  لأهد�ف وم�ضالح مختلفة وفي �أ�ضكال متباينة'' 

�لمعا�ضر  �لتاريخ  يحظى  هوكرت.  غونتر  هان�ص  �لموؤرخ  قال  كما 

باهتمام كبير لأن �ل�ضهود ما ز�لو� على قيد �لحياة وعملية »تجاوز 

�لأهمية.  تزيد من هذه  �ل�ضيا�ضي  لل�ضر�ع  �لما�ضي« كو�ضيلة  تبعات 

�أما في �لمغرب فاإن �لهتمام �لتاريخي �لعلمي بالن�ضف �لثاني من 

�لقرن �لع�ضرين هو �أي�ضا نوع من �لتقييم لحقبة �لح�ضن �لثاني من 

عام 1٩٦٢ وحتى وفاته عام 1٩٩٦. وتقع على عاتق �لأ�ضاتذة و�لطلبة 

 1٩7٥ عام  �لخ�ضر�ء  و�لم�ضيرة  �لنقالبية  �لعمليات  تقييم  مهمة 

و�لتطور  �لأخيرة  �ضنة  �لأربعين  عرفتها  �لتي  و�لتمرد�ت  و�لثور�ت 

�لإجتماعي في مرحلة ما بعد �لإ�ضتقالل وخروقات حقوق �لإن�ضان 

وعملية �إ�ضر�ك �لمعار�ضة في �للعبة �ل�ضيا�ضية.

منذ ٢٠11  �لعربي  �لعالم  يعرفها  �لتي  و�لحتجاجات  �لثور�ت  �إن   

تعني في و�ضوح نهاية �لنظام ما بعد �لكولونيالي. يتوجب �إذن كتابة 

�لتاريخ من جديد، لأن ذلك ينتمي �أي�ضا �إلى �أهم م�ضادر بناء �لدولة 

�أكثر  و�لمجتمع في �لم�ضتقبل �لقريب. وتقع على عاتق �لموؤرخين، 

�لع�ضرين  هيكلة  طريقة  على  جو�ب  تقديم  مهمة  �ل�ضيا�ضيين،  من 

�لتاريخي  �إن  �لأخيرة.  �ضنة  �لخم�ضين  �إلى  بالنظر  �لقادمة  �ضنة 

�إمكانيات جديدة. وبالن�ضبة  بالإمكان، و�لم�ضتقبل يفتح  هو ما كان 

ـ هو  �لآر�ء  تت�ضارب حوله  ـ و�لذي  �لأ�ضا�ضي  �ل�ضوؤ�ل  فاإن  للمغرب 

�أن  �أم  برلمانية،  �إلى ملكية  لتتحول  �لملكية  �إ�ضالح  �إمكانية وكيفية 

�لإ�ضالحات و�لخطو�ت �لأخيرة مجرد محاولة للحفاظ على �لنظام 

�لقائم؟

جديدة  خروقات  منع  من  و�لم�ضالحة  �لإن�ضاف  هيئة  تتمكن  لم   

م�ضالحة  في  عدمه  من  نجاحها  �أما  �لمغرب.  في  �لإن�ضان  لحقوق 

تاريخه فيبقى �ضوؤ�ل مفتوحا.  �لمغرب مع 

�إن �لفكرة  �لتي �رتبطت خ�ضو�ضا بفرويد 

و�لتي تقول باأن »�ل�ضرد« من �ضاأنه �أن يحد 

بين  وي�ضالح  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضر�عات  من 

�لأقل، في ع�ضر  يتوجب على  �لمجتمعات 

ما ي�ضمى بالعد�لة �لإنتقالية، �إعادة �لنظر 

فيها.

�لإن�ضاف  هيئة  تو�ضيات  ماز�لت  �أجل، 

ثمان  مرور  بعد  بد�ياتها  في  و�لم�ضالحة 

فاإن  ذلك  من  �لرغم  على  لكن  �ضنو�ت. 

تخدم  ول  �لأهمية  عديمة  لي�ضت  �لهيئة 

قد  تكون  وقد  �لر�ضمية.  �ل�ضردية  فقط 

عربي  لبلد  ناجح  كنموذج  �لمغرب  قدمت 

على �لم�ضتوى �لدولي. وفي �لآن نف�ضه يفتح 

هذ� �لهتمام من جهة �لموؤ�ض�ضة �لر�ضمية 

�لمـ�ضـتـقـلة  �لإنـ�ضــان  حـقــوق  ومنظـمـات 

�إلى  �إ�ضافة  �لن�ضيان  مقاومة  وجمعيات 

يناق�ص  عموميا  حو�ر�  �لإعالم  و�ضائل 

�ل�ضيا�ضة  عالم  يقول  �ل�ضياق  وفي هذ�  للبالد.  �ل�ضيا�ضية«  »�لذ�كرة 

مح�ضو�ضا:  �ضكال  �ل�ضيا�ضي  �لنظام  �أ�ض�ص  :''تكت�ضب  كونيغ  هيلموت 

ما هي �أحد�ث �لما�ضي �لتي ت�ضيبنا بالفزع، وما هي �لأحد�ث �لتي 

�إلى  كونيغ  هيلموت  ي�ضير  �ضبب.''  ولأي  موؤ�ض�ضة.  كاأحد�ث  نقر�أها 

وجهين للذ�كرة �ل�ضيا�ضية ــ �إنها مرتبطة باإ�ضار�ت معينة، لأنها تحتاج 

مثال �إلى معالم للتذكر ومتاحف وطقو�ص �إلخ، ثم �إنها �ضعورية، بمعنى 

�أن كل �لفاعلين يمار�ضون �ضيا�ضة للذ�كرة. لكن هذ� �لهتمام ل يجرد 

عملية معالجة �آثار �لما�ضي من �أهميتها، بل �إن نقا�ص كل �لفاعلين 

حول �لذ�كرة و�لتاريخ �ضيحدد م�ضتقبل �لمغرب.

�لق�ضايا  في  متخ�ض�ضة  �ألمانية  وباحثة  م�ضت�ضرقة  حجازي:  �ضونيا 

�لعربية. 

ترجمة: ر�ضيد بوطيب

م�ضغل لالأعمال �لفخارية، 

فا�ص، �لمغرب

Photo: Stefan Weidner 

ح�شلت الجزائر قبل خم�شين عاما على ا�شتقاللها، وبال�شبط في الخام�س من يوليو عام 1٩٦٢.  لكن المجتمع الجزائري لم

 يتمكن حتى اليوم من تجاوز تبعات حرب التحرير التي امتدت من عام 1٩٥٤ وحتى عام 1٩٦٢ وال تبعات الحرب االأهلية التي 

عرفتها �شنوات الت�شعينيات. وكم�شاهمة لها في معالجة الما�شي االأليم في بالدها تقيم الفنانة الفرنكو ـ جزائرية دليلة داليا�س

.(Die zusammengesetzte Vergangenheit der Zukunft) »بوزار معر�شا فنيا في برلين يحمل عنوان: »الما�شي المركب للم�شتقبل 

 كما �شدر في �شيف هذا العام كتاب في الجزائر ي�شم م�شاهمات لفنانين مختلفين عن المعر�س يحمل عنوان:

 »الجزائر في العام �شفر« باللغتين الفرن�شية واالإنجليزية. وبهذه المنا�شبة كان لنا معها هذا اللقاء:  

Dalila Dalléas Bouzar/Martina Sabra    دليلة داليا�س بوزار/مارتينا �شبرا

مواجهة الما�سي من اأجل الم�ستقبل

مقابلة مع الفنانة الت�شكيلية الجزائرية دليلة داليا�س بوزار

جندي، لوحة للفنانة دليلة د�ليا�ص بوز�ر

Algérie année 0 ou quand :من كتالوج 

commence la mémoire, at Éditions Barzakh, 

Algiers 2012.
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اأمر من ال�شعب ت�شوره

مارتينا �شبرا: اأنت تحملين الجن�شية الفرن�شية. ولدت عام 1٩٧٤ في وهران في الجزائر. و�شنة 1٩٧٦ انتقلت برفقة 

اأهلك للعي�س في فرن�شا. متى بداأ اهتمامك بق�شة االأ�شرة؟ واأي دور تلعبه الحرب االأهلية في الت�شعينيات في هذه 

الحالة؟ 

دليلة د�ليا�ص بوز�ر: لم يكن هناك مكان لطرح �لأ�ضئلة في �أ�ضرتنا كما �أن �ل�ضيا�ضة لم تكن مو�ضوعنا. ولن ت�ضدقي 

�إذ� �أخبرتك باأني لم �أبد�أ �لهتمام فعليا بالحرب �لأهلية �إل لما كانت  قد و�ضعت �أوز�رها منذ زمن. وما حفزني على 

�لقيام بذلك هو فيلم وثائقي عر�ص لأول مرة عام ٢٠٠٤، يحمل عنو�ن: جز�ير�ص �أو Algerie(s) للمخرج �لفرنكو ــ 

جز�ئري مالك بن �إ�ضماعيل و�آخرين. وي�ضف �لفيلم م�ضار �لحرب �لأهلية في �ضنو�ت �لت�ضعينيات. وقد كان له علي 

�أثر �ل�ضدمة �لكهربائية.  لقد تابعت �أخبار هذه �لحرب مثل �أي مو�طن عادي في و�ضائل �لإعالم، لكني لم �أكن قط 

و�عية باأن �لإرهاب و�لمذ�بح �أزهقت �أرو�ح �لآلف، بل ع�ضر�ت �لألف. 

طبعا. كنت م�ضعوقة ووجدتني �أت�ضاءل: ما �لذي حال دون �هتمامي �لو�عي بما حدث، رغم �أني عند بد�ية �لحرب 

كنت في �لثامنة ع�ضرة من عمري؟ و�لجو�ب �لوحيد على ذلك �أنني مار�ضت �لرقابة على نف�ضي. و�أعتقد �أن �لأمر ل 

يتعلق بي فقط. كنا نعرف �أن �ضر� ما هناك، ولم نكن نرغب في مو�جهته، لأن من �ضاأن ذلك �أن يع�ضف بقناعاتنا. وهو 

ما �أردت بحثه في عمق.  وفجاأة �أدركت �أن �أبي كان في �لع�ضرين من عمره حين ��ضتقلت �لجز�ئر عام 1٩٦٢. ولأول 

مرة �أ�ضال نف�ضي: ماذ� كان يفعل خالل �لحرب. ولماذ� رحلنا حينها �إلى فرن�ضا؟
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 قمت بمحاورة والدك في اإطار م�شروعكم الفني: »الجزائر في العام �شفر« ما الذي قاله لك؟ 

�أقدمت �ل�ضلطات �لفرن�ضية عام 1٩٦٠، وقبيل نهاية حرب �لتحرير على تجنيد �أبي �إجباريا. �أردت �أن 

�أعرف منه موقفه من حرب �لتحرير هو �لذي كان ر�ضميا جنديا في �لجي�ص �لفرن�ضي، هل كان في �ضف 

 Harki) لفرن�ضيين �أم �لجز�ئريين؟ هل فكر يوما باأنه يقاتل �ضد �ضعبه. ما �لفرق بينه وبين �أي »حركي«؟�

بالفرن�ضية �أو حركي، وهم �لجز�ئريون �لذين حاربو� �إلى جانب �لجي�ص �لفرن�ضي خالل حرب �لتحرير 

�لجز�ئرية). كانت لديه ح�ضا�ضية �ضديدة من �ل�ضوؤ�ل �لأخير، لذ� جاء جو�به عا�ضفا: ''ل، لم �أكن حركيا 

ول خائنا. لقد �أرغمت على �للتحاق بالجي�ص''. �ضاألته فيما �إذ� كان قد قتل جز�ئريين؟ نفى ذلك و�أخبرني 

باأنه عمل حار�ضا على �لحدود �لجز�ئرية ــ �لتون�ضية، و�أنه لم يحمل �لبتة �ل�ضالح في وجه جز�ئري. وفي 

لحظة ما قال لي: ''يكفي �لآن. لماذ� تطرحين علي هذه �لأ�ضئلة؟''. لم يكن ر�غبا في �لمو��ضلة. 

ما هي النتائج التي ا�شتخل�شتيها لنف�شك من وراء ذلك؟ 

�أدركت �أن �لأ�ضياء لم تكن بال�ضهولة �لتي ت�ضورتها. فحين تقول �لجهات �لر�ضمية �ليوم باأن �لجز�ئريين 

�أريد فهم هذ� �لو�ضع �لمعقد ب�ضكل  �أجمعهم كانو� خلف جبهة �لتحرير، فاإنها ل تقول �لحقيقة. كنت 

�أف�ضل، لكن و�لدي رف�ص �لجو�ب على �أ�ضئلتي. كما �أنني لم �أتلق �أجوبة من �ضخ�ضيات �أخرى في �لجز�ئر 

حاورتها.  فالمو�ضوع باأكمله ماز�ل »تابو« كبير في �لجز�ئر، �إذ ل يرغب �أحد في �لعتر�ف باأن �لكثيرين 

ت�ضرفو� ب�ضكل و�ضولي وغيرو� جبهات �لقتال ح�ضب �تجاه �لريح، و�أن �لتاريخ لم يكن �أبي�ص و�أ�ضود، كما 

يحبذون عر�ضه.

 اأي عالقة ترينها بين حرب التحرير واإرهاب الت�شعينيات؟

�إن �لحرب �لأهلية �لتي �ضهدتها �ضنو�ت �لت�ضعينيات هي بالن�ضبة لي �لنتيجة �لمبا�ضرة للطريقة �لتي تم 

�لتعامل بها مع عنف حرب �لتحرير. �إن تجنب �لحديث ب�ضفافية عن �لعنف د�خل �لمجتمع �لجز�ئري، 

�إلى هذ� �لعنف �لكامن د�خل �لمجتمع  حال دون تجاوز �لكثيرين لالآثار �لنف�ضية للحرب. وهو ما قاد 

�لجز�ئري.  

كيف تكونت لديك فكرة المعر�س وكتاب: »الجزائر العام �شفر«؟ 

كل �ضيء بد�أ بالفيلم �لوثائقي �لذي حدثتك عنه. لقد �أظهر لي �لفيلم �أنه ل وجود �إل ل�ضور �ضئيلة عن 

�لحرب �لأهلية �لجز�ئرية في �لخارج. �لكل يعرف باأن مذ�بح وقعت في �لجز�ئر و�لكل كان يعرف عن 

جندي، لوحة للفنانة دليلة د�ليا�ص بوز�ر

 Algérie année 0 ou quand commence la mémoire, :من كتالوج

at Éditions Barzakh, Algiers 2012.

�لعنف و�لإرهاب، لكن لم يكن بالإمكان روؤية ذلك. نعي�ص في مجتمع ي�ضهد با�ضتمر�ر طوفانا من �ل�ضور، 

ولكن هنا تحدث �أ�ضو�أ �لجر�ئم ومع ذلك ل �ضور عنها.  فبحثت �أول عن �ضور للحرب في و�ضائل �لإعالم 

�إليها. لقد كانت محاولة مني لإعادة بناء جزء من �ضخ�ضيتي. كانت هناك  �لتي كان باإمكاني �لو�ضول 

فر�غات كثيرة توجب ملوؤها. 

ما هي المعايير التي اعتمدتها في اختيار ال�شور؟ 

�خترت �ل�ضور لعتبار�ت جمالية وعاطفية ولي�ص لعتبار�ت تاريخية. فال�ضور �لتي نالت �هتمامي فنيا، 

قمت بر�ضمها جزئيا على �لورق بالألو�ن وتغييرها �عتماد� على تقنيات �لر�ضم. وغالبا ما تخليت عن ر�ضم 

كامل �ل�ضورة، بل د�ئما كان جزء� محدد� منها يهمني ب�ضكل خا�ص، وبمو�ز�ة ذلك قمت بالكتابة. كان 

�لأمر مثير� للغاية بالن�ضبة لي، �أعني هذ� �لتنقل بين �لر�ضم و�لتلوين و�لكتابة. لقد جاءت �لأمور عفوية 

ولكنها في �لآن نف�ضه وفق ن�ضق معين. حينها طلبت من كتاب �آخرين �لكتابة �أي�ضا، لأني �أردت �لحديث 

عن �لذ�كرة، لكن في حو�ر مع �لآخرين. وفي �لمجموع عمل �ضبعة �أ�ضخا�ص على �لكتاب. 

يتم  التي  البطولية  ال�شورة  يتعار�س مع  ما  و�شفاف،  وا�شح  ان�شيابي،  بمظهر  ال�شور جاء  العديد من 

التعبير بها عن حرب التحرير الجزائرية. كيف كان رد فعل الزوار على معر�شك؟ هل كانوا م�شتعدين 

لتقبل ذلك؟

�أنهم �ضيعتر�ضون على حقي في �لتعامل مع هذه �لق�ضية، لأني كجز�ئرية ل �أعي�ص   كنت متخوفة من 

في �لجز�ئر ولأني لم �أع�ص ذلك ب�ضكل �ضخ�ضي، لكني �نده�ضت للوقع �لإيجابي. معظم �لح�ضور �أحبو� 

�أن يقوم �أحدهم بالتعامل فنيا مع �لق�ضية. لأن ذلك نادر� ما يحدث.  كما �أنهم قدرو� �لتز�مي �لحياد 

�ل�ضيا�ضي. فاأنا لم �أعمد �إلى محاكمة �أو �إلى �إ�ضد�ر حكم على �أحد. �إذ لم يهاجم �أحد ولم ي�ضطر �أحد 

للدفاع عن نف�ضه. �أردت عبر ذلك �أي�ضا �أن �أعبر عن تقديري لكل �أولئك �لذين ق�ضو� في �ضرية تامة، 

و�لذين طو�هم �لن�ضيان، ولم يتمكن �أهلهم من تاأبينهم، لأنهم لم يتمكنو� من دفنهم. 

عن  تبحثين  هل  الحجاب؟  خلف  واقع  من  هل  الذاكرة.  عن  الحجاب  نزع  عن  الكتاب  في  تتحدثين 

الحقيقة اأم اأن ذلك هو باالأحرى �شيرورة بالن�شبة لك؟ 

�أجل هناك حجاب �أريد نزعه. ل بد من �لتاأكيد �أول على �أن �لجز�ئر، �ضوريا، بلد ديمقر�طي، لكنها في 

�لو�قع بلد �ضلطوي، يخفي ويبطن �لكثير. وما يخفونه هنا عن �لجز�ئريين خ�ضو�ضا هو تاريخهم، ويكفي 

�أن نلقي نظرة في �لكتب �لمدر�ضية لمعرفة ذلك.  لكني كما قلت لم يكن هدفي �أن �أ�ضدر حكما على �أحد. 

�أردت فقط �أن �أقول بوجود حقيقة �أخرى. وهي لي�ضت بالحقيقة �لذ�تية لأنها تقوم على وقائع و�أحد�ث 

يمكن تاأكيد وقوعها في �أماكن و�أوقات محددة. نعرف �أن �أخطاء كثيرة ترتكب في �لحرب، و�أنه كثير� ما 

تتم �لت�ضحية بالقيم �لتي نوؤمن بها من �أجل �لبقاء. لكن يتوجب �لوقوف �أمام �لما�ضي. 

تعي�شين منذ العام ٢٠1٠ في برلين، وهي مدينة م�شكونة بتاريخها و�شدمتها الجماعية. اإلى اأي حد اأثر 

حوارك مع هذه المدينة و�شكانها في حياتك وعملك الفني؟  

�أثر كبير جد�. جاءتني دعوة للم�ضاركة في تدريب لطلبة �لفنون، في بيت »موؤتمر�ت فان زي«، �أي �إلى 

ذلك �لمكان �لذي عرف �تخاذ قر�ر �إبادة �ليهود �لأوروبيين في �ضباط/ يناير 1٩٤٢. يومها كنت طالبة 

بيولوجيا في باري�ص، وم�ضاركتي في �لتدريب جاءت بمح�ص �ل�ضدفة. لكن خالل ذلك �للقاء قررت در��ضة 

�لفن. ويومها عرفت �أي�ضا باأنني �ضاأعي�ص لفترة طويلة في برلين. كان للمدينة جاذبية كبيرة علي. ومنذ 

عام ٢٠٠٩ �أتو�جد هنا و�أعتقد �أنه لول برلين لما تحقق م�ضروع �لجز�ئر. تاأثرت �أي�ضا بطريقة تعامل 

�لألمان مع تاريخهم. وفي وعي تام تابعت معر�ص »طبوغر�فيا �لإرهاب«. 

كما بد�أت �لتعرف على فنانين �ألمان كيوخن غير�ص �لذي يهتم 

�أي�ضا بالفن و�لذ�كرة. �آمل �أن يطور �لجز�ئر في �لم�ضتقبل 

لكن  �لما�ضي.   �لتعامل مع  �لإبد�عية في  �لروؤى  مثل هذه 

�ل�ضياق �ل�ضيا�ضي ل ي�ضمح بذلك �لآن. �إل �أن مجرد �لتفكير 

في ذلك هو بالن�ضبة لي خطوة �إلى �لأمام. 
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مارتينا �ضبر�: �ضحفية �ألمانية متخ�ض�ضة 

في �ضوؤون �ضمال �أفريقيا و�لعالم �لعربي. 

ترجمة: ر�ضيد بوطيب
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اأي الطرق ت�شلكها المجتمعات العربية في دول �شمال اإفريقيا التي تعي�س مرحلة انتقالية في معالجة ما�شيها المثقل 

باآثار الدكتاتورية التي مازالت ماثلة للعيان؟ م�شروع »التغلب على اإرث الدكتاتورية« ي�شاهم للمرة االأولى في اإيجاد �شورة 

كاملة المعالم للتخل�س من هذه االآثار الما�شي في م�شر وتون�س في مرحلة ما بعد الثورة. ويوثق في الوقت 

ذاته العقبات العديدة والتناق�شات في البحث عن الطريق ال�شحيح. 

Philipp Spalek/Robert Chatterjee    فيليب �شباليك/روبرت �شاترجى

في اأقبية الطغاة

التغلب على اإرث الدكتاتوريات

يجل�ص �إبر�هيم بالل وجاًل في مكتب �لمحامي �لذي يتر�فع في ق�ضيته، وتبدو عليه عالمات �لتوتر و��ضحة. تطلب 

�لأمر �لكثير من �لثقة و�لكثير من �لمكالمات �لهاتفية حتى �أبدى مو�فقته على �إجر�ء مقابلة. تختلف ق�ضته عن �ضائر 

�لق�ض�ص �لمتعلقة بعنف �أجهزة �ل�ضرطة وبط�ضها، �إذ ترتبط بمنظمة �أكبر و�أكثر �ضطوة، بمنظمة تقوم بدور خفي في 

�لدولة �لم�ضرية وتن�ضر مخبريها في كل مكان منها. يرمق محاميه بنظرة مليئة �لتوقعات، فيجيب باإيماءة �ضغيرة 

لحثه على �لكالم. بعد تردد ق�ضير يبد�أ �إبر�هيم بالل بالحديث عن �ضقيقه �لتو�أم �ضيد.

في ليلة ر�أ�ص �ل�ضنة ٢٠1٠/ ٢٠11 حدث �نفجار �أمام كني�ضة �لقدي�ضين في �لإ�ضكندرية، ح�ضد �أرو�ح �أكثر من ٢٠ 

وفي  �لإ�ضالمويين.  �أو�ضاط  على  �لجناة  �لبحث عن  تركز  �لفور  على  بجروح.  �ضخ�ص  قر�بة 1٠٠  و�أ�ضاب  �ضخ�ضاً 

�لخام�ص من كانون �لثاني/ يناير ٢٠11 �ألقى جهاز �أمن �لدولة �لمرهوب �لجانب على �لمهند�ص محمد �ضيد بالل، 

�لذي كان يبلغ �آنذ�ك �لثانية و�لثالثين من �لعمر، وعلى بع�ص معارفه. ولم تكن هذه �لمرة �لأولى �لتي يُلقى فيها 

�لقب�ص على �ضيد، فقد �ضبق له �أن ق�ضى عقوبة بال�ضجن من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٨ لن�ضاطه �ضد �ضيا�ضة �ل�ضتيطان 

�أ�ضبح �ضيد كب�ص فد�ء ي�ضهل  �أمن �لدولة، فبهذه �ل�ضابقة  �لإ�ضر�ئيلية، ما جاء متو�فقاً مع تطلعات محققي جهاز 

تقديمه. بعد �إلقاء �لقب�ص عليهم ق�ضو� ليلة من �لتعذيب �لوح�ضي، فانهار رفاقه في �ل�ضجن �لو�حد تلو �لآخر ووقعو� 

عد �ضلفاً باأنهم من خطط للهجوم بالمتفجر�ت. لكن �ضيد رف�ص حتى �لنهاية، فعذبوه بوح�ضية لدرجة �أنه 
ُ
�عتر�فاً �أ

مات في �ل�ضاد�ص من كانون �لثاني/ يناير. ولم يبق �أمام عائلته �ضوى �لنظر �إلى جثة م�ضوهة بغية �لتحقق من هوية 

�ضاحبها.

وبهذ� �أ�ضبح �ضيد �ضحية �أخرى على قائمة ل يُعرف طولها ل�ضحايا جهاز �أمن �لدولة �لم�ضري، لكنه لم ي�ضبح رمز�ً 

�لثورة �لم�ضرية، مثل مو�طنه محمد خالد �ضعيد(٢٨ عاماً)، �لذي �ضربه رجال �ضرطة حتى �لموت في  من رموز 

�ضيف ٢٠1٠ �أمام �أحد مقاهي �لإنترنت، ورفع فيما بعد �آلف �لمتظاهرين �ضورته في �ضو�رع �لقاهرة و�لإ�ضكندرية. 

رغم �أن �لكثيرين لم ي�ضمعو� بق�ضة �ضيد، لكنها ل تقل وح�ضية عن ق�ض�ص مئات �لآخرين من �لذين ُعذبو� وُقتلو� في 

غياهب �ضجون �أمن �لدولة.







�أن�ضار مبارك �أمام �لمحكمة بالقاهرة 

�أثناء �لنطق بالحكم عليه وعلى م�ضاعديه 

 

قليل من الذنب؟

�إذ ل  �لم�ضرية،  �لمحاكم  �إلى  �لجناة و�ضل  �لبحث عن 

رموز  �أحد  على  دعوى  تُرفع  �أ�ضبوع حتى  ينق�ضي  يكاد 

على  ُحكم  وكما  مبارك.  ح�ضني  �ل�ضابق  �لرئي�ص  نظام 

فقد  �لموؤبد،  بال�ضجن  نف�ضه  مبارك  �ل�ضابق  �لرئي�ص 

حكم على وزير د�خليته حبيب �لعادلي بال�ضجن �لموؤبد 

عهد  في  وزر�ء  رئي�ص  �آخر  �ضفيق،  �أحمد  �أما  �أي�ضاً. 

بتهم  �لمطلوبين  قائمة  على  �لآخر  هو  فاأ�ضبح  مبارك، 

لمحاكمة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  عيدت 
ُ
�أ موؤخر�ً  �لف�ضاد. 

وفي  جر�نة،  زهير  �لأ�ضبق  �لم�ضري  �ل�ضياحة  وزير 

كانون �لأول/ دي�ضمبر �لقادم �ضيُقدم �إلى �لق�ضاء بتهم 

��ضتغل  ذلك  خالل  في  �لم�ضروع.  غير  �لتربح  �لف�ضاد 

لتبديل  �لمرحلة  هذه  مر�ضي  محمد  �لجديد  �لرئي�ص 

�أنه  يبدو  �إذ  �لأمن،  لأجهزة  �لعليا  �لقياد�ت  جميع 

�لحكومة  �لمتبقية من  �لأجهزة  �لأمور في  ي�ضع ترتيب 

لكن  �ل�ضيا�ضية.  �أولوياته  قائمة  �أعلى  في  �ل�ضابقة 

لي�ضت �لزعامات �ل�ضيا�ضية وحدها هي من ثبت �أ�ض�ص 

�لمخطط  كانت  �أنها  من  �لرغم  فعلى  �لدكتاتورية. 

م�ضر،  في  �ل�ضابقة  و�لف�ضاد  �لقمعية  للدولة  و�لد�عم 

�لإن�ضان  حقوق  بق�ضايا  �لمخت�ص  �لمحامي  لكن 

نظرة  �لمحاكمات  هذه  �إلى  ينظر  �لعزيز  عبد  محمود 

حتى  نر  ''لم  قائاًل:  ذلك  ويو�ضح  مبرر.  ياأ�ص  ي�ضوبها 

�لآن �ضوى عدد قليل من محاكمات �ضورية، لم تتطرق 

�لثوري  �لتحول  غاب  لقد  �لحقيقية.  �لم�ضاكل  �إلى 

من  �لرغم  على  �لق�ضائية.  �لمالحقات  عن  �لحقيقي 

�ل�ضباط م�ضوؤولون  �لكثير من  �أن  �ل�ضلطات من  معرفة 

�لحالية  �أن �لحكومة  �إل  �أعمال تعذيب و�غتيالت،  عن 

هوؤلء  مالحقة  �لآن.  حتى  تحفظات  تبدي  ماز�لت 

�لم�ضتحيل''. بالأمر  لي�ضت  ق�ضائياً  �ل�ضباط 

�لم�ضاءلة،  من  �ضغارهم  تعفي  �لمذنبين  كبار  م�ضوؤولية 

فطريقة �لعمل هذه تتغا�ضى عن م�ضوؤولية �أولئك، �لذين 

و�لم�ضايقات  و�لقمع  �لتخويف  �ليومي  عملهم  كان 

�لمجتمع  على  �ضلطته  �لدولة  �أمن  فر�ص  و�لتعذيب. 

�لنظام  فاإن  �ل�ضائعات  وح�ضب  خفي.  وجود  خالل  من 

وغير  �لر�ضميين  �لمخبرين  ماليين  على  معتمد�ً  كان 

للتج�ض�ص  رهينة  �لم�ضري  �ل�ضعب  كان  �لر�ضميين. 

لعقود من  و�لتعذيب  �لتع�ضفية  و�لموؤ�مر�ت و�لعتقالت 

�لزمن، وكانت �لدكتاتورية جلية للعيان من خالل ��ضتبد�د 

ذلك  و�لف�ضاد. عن  و�لم�ضايقات  �ليومي  �ل�ضرطة  جهاز 

كل  ي�ضتغل  �لدولة  �أمن  جهاز  ''كان  �لعزيز:  عبد  يقول 

�لمكالمات  على  �لت�ضنت  من  �لمتاحة،  �لمر�قبة  و�ضائل 

م�ضيفاً:  �ل�ضيا�ضية''،  �لمنظمات  �ختر�ق  �إلى  �لهاتفية 

''لكن و�ضيلته �لأهم كانت �لتو�جد �لد�ئم في كل نو�حي 

�ضريون  وعمالء  مخبرون  �لجهاز  لهذ�  كان  �لمجتمع. 

تو�جد  تقريباً.  و�ل�ضيا�ضية  �لمدنية  �لمنظمات  كل  في 

�أو مجال�ص �لإد�رة ومهمتهم  هوؤلء في �لأق�ضام �لإد�رية 

�لرئي�ضية تمثلت في عدم تطبيق �لقو�نين نافذة �لمفعول. 

��ضتخدمو� �لترهيب لبث �لخوف وخنق �لمقاومة. لم يكن 

هناك جهاز رقابي على ن�ضاطاتهم، لذلك كانت �لخروق 

�لقانونية �أمر�ً يومياً ماألوفاً''.

موت �ضيد بالل جر�ء �لتعذيب هو �أحد �لحالت �لقليلة، 

�لتي تم �لحكم فيها. وي�ضف م�ضطفى �لبكري، محامي 

باأنه  �لدولة  �أمن  جهاز  في  �ضباط  ''�إد�نة  بالل،  عائلة 

�ضجن  باأحكام  �ضباط  خم�ضة  على  ُحكم  فقد  تاريخي''، 

هاربين.  ماز�لو�  �إذ  غيابياً،  منهم  �أربعة  طويلة،  لمدد 

لكن ق�ضايا م�ضابهة �أخرى �نتهت بتبرئة �لمتهمين �أو لم 

تنته �إلى �ضيء. وحتى في ق�ضية �ضيد بالل بقيت بع�ص 

�لثغر�ت �إلى �لآن، �إذ تنق�ص وثائق �لإد�نة �ل�ضرورية، �لتي 

من �ضاأنها تو�ضيح حيثيات �لجريمة.

�لد�خلية  وزير  دور  ب�ضاأن  �لتحريات  �أن  من  �لرغم  على 

�ل�ضابق حبيب �لعادلي في �لهجوم على كني�ضة �لقدي�ضين 

�لتهمة  تاأجيل محاكمته بهذه  �أنه تم  �إل  ما تز�ل جارية، 

�لمهمة  �لوثائق  �إلى  �لو�ضول  ي�ضعب  �إذ  مرة،  من  لأكثر 

�لتي من �ضاأنها ت�ضهيل هذه �لتحريات.
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     أن�ضار �لرئي�ص محمد مر�ضي ينتظرون نتائج �لنتخابات�

    مركز لالإخو�ن �لم�ضلمين لتوثيق �ضحايا فترة مبارك

    أمام وز�رة �لد�خلية �لم�ضرية بالقاهرة�   	

مبارك  نظام  في  كبار  م�ضوؤولين  �أن  �لبكري  م�ضطفى  يعتقد 

�أما  �لتعذيب،  جر�ء  �ضيد  وموت  �لهجوم  ور�ء  يقفون  �آخرين 

�ل�ضباط فقد تعرف عليهم �ضهود عيان و�ضجناء �آخرون. لكن 

من �أجل �لك�ضف عن كل مالب�ضات �لق�ضية يجب �إتاحة �لمجال 

�لبكري،  يوؤكد  كما  �لمخابر�ت،  ملفات  �إلى  للو�ضول  للق�ضاء 

و�إقر�ر  �لق�ضية كاملة  �لوقوف على حجم  فحينها فقط يمكن 

�لعد�لة من دون نق�ضان.

التغلب على اإرث الدكتاتورية

ق�ضية �ضيد بالل �إبر�هيم تعد نموذجاً لمئات �لق�ضايا �لأخرى 

�أمن  �أو ق�ضو� في غياهب �ضجون  ُعذبو�  �لم�ضابهة لأ�ضخا�ص 

يُعاقب  �أن  هذ�  يومنا  حتى  تنتظر  عائالتهم  وماز�لت  �لدولة، 

خالل  فمن  �لق�ضية،  لهذه  مجتمعي  �إد�رك  ويوجد  �لجناة. 

�ل�ضعب  وتوقعات  �لجتماعية  �لعد�لة  عن  للر�أي  ��ضتطالع 

�لم�ضري بعد �لثورة تو�ضلت جودي بار�ضالو، وهي باحثة ز�ئرة 

بار�ضالو  جودي  مقال  (قارن  بالقاهرة  �لأمريكية  �لجامعة  في 

في هذ� �لعدد) �إلى نتيجة مفادها �إن �إ�ضالح جهاز �أمن �لدولة 

و��ضتقاللية �لق�ضاء ومثول رموز �لنظام �لدكتاتوري �ل�ضابق �أمام 

�لق�ضاء يمثل �أكثر �لمطالب �إلحاحاً بالن�ضبة لل�ضعب �لم�ضري. 

�لإر�دة  ونق�ص  قائمة  ماز�لت  �لتي  �ل�ضابق  �لنظام  لكن هياكل 

تقف حائاًل �أمام تطبيق هذه �لمطالب.

�شراع من اأجل �شرد التاريخ الوطني

من  ممكن  قدر  �أكبر  وجود  �لعد�لة  تحقيق  متطلبات  من 

�ل�ضفافية، لكن ذلك يقت�ضي نب�ص �لتاريخ �لم�ضري �لمعا�ضر، 

وهي مهمة مليئة بال�ضعاب. على �لرغم من �أن تاريخ م�ضر يعد 

علماً بحد ذ�ته وعامل جذب لل�ضياحة، �إل �أنه من �أكثر �لم�ضائل 

ح�ضا�ضية بالن�ضبة �إلى �لأمن �لقومي، حتى �أنه ل يمكن �لو�ضول 

�إلى �لوثائق �لوطنية لهذ� �لتاريخ �إل ب�ضروط بالغة �ل�ضعوبة. 

د�ر �لوثائق �لقومية �لم�ضرية ت�ضبه قلعة ح�ضينة بكل ما فيها 

ويخ�ضع  و�ل�ضحافيين.  للعلماء  بالن�ضبة  �أمنية  �إجر�ء�ت  من 

لم  �لذي  �لحكومي،  �لتف�ضير  �لتاريخ منذ عام 1٩٥٢ لحتكار 

�إل �لآن من خالل �لن�ضوء �لتدريجي لم�ضاريع  �أي تحد  يو�جه 

�أر�ضفة وتوثيق جديدة، فمع تنحي ح�ضني مبارك �نتقل �ل�ضر�ع 

حول �ضرد �لتاريخ �لوطني �إلى �لر�أي �لعام. ومن �لطبيعي �أن 

�لثورية  �لأحد�ث  ن�ضيب  من  ذلك  في  �لطليعي  �لدور  يكون 

لالأيـام �لثمانية ع�ضر في كانون �لثاني/ يناير و�ضباط/ فبر�ير. 

لكن يجب هنا �أي�ضاً عدم �إهمال �لمحاولت لإعادة كتابة تاريخ 

�ل�ضتة عقود �لمن�ضرمة في م�ضر. 

�لأر�ضفة  م�ضاريع  من  �لعديد  �إن�ضاء  تم  يناير   ٢٥ ثورة  منذ 

�لرو�ية  تناف�ص  �أخذت  �لتي  �ل�ضغيرة،  �لم�ضتقلة  و�لتذكير 

بع�ص  تقوم  وفيما  و�لر�هنة.  �لتاريخية  لالأحد�ث  �لحكومية 

�لم�ضاريع على منفعة علمية، تهدف �أخرى �إلى تقديم �لبرهان 

م�ضاعد  عامل  فهي  م�ضر،  في  جرت  �لتي  �لمظالم  على 

للنا�ضطين �ل�ضيا�ضيين.

تعتبر �ضفحة »كلنا خالد �ضعيد« �أحد هذه �لم�ضاريع �لر�ئدة، 

ن�ضاأت �ضيف ٢٠1٠ تخليد�ً لذكرى خالد �ضعيد ولت�ضبح 
ُ
فقد �أ

م�ضروعا لالحتجاج من خالل ن�ضر �ضور تعذيب �ل�ضاب �لذي 

ق�ضى في ربيعه �لثامن و�لع�ضرين، بعد �أن �ضربه �ضباط �ضرطة 

بوح�ضية حتى �لموت. وبعدد م�ضتركين ي�ضل �إلى مليوني �ضخ�ص 

�لجارية  �ل�ضيا�ضية  للتطور�ت  منبر�ً  تعد  �ل�ضفحة  تز�ل  ل 

على  نن�ضاهم«  »لن  �ضفحة  وتاأخذ  مبارك.  بعهد  وللتذكير 

ثورة  �أحد�ث  �ضقطو� خالل  �لذين  بال�ضحايا  �لتعريف  عاتقها 

عن حياتهم.  �لذ�تية وق�ض�ضاً  �ضيرهم  يتم جمع  �إذ  يناير،   ٢٥

»�م�ضك  �أو  »كاذبون«  �لمهلهل  �لتنظيم  ذ�ت  �لمجموعتان  �أما 

فلول« فعلى �لعك�ص من ذلك، ت�ضطلعان بمهمة ك�ضف قمع نظام 

هذه  ن�ضيان  محاربة  �أع�ضاوؤهما  ويحاول  �لعام.  للر�أي  مبارك 

�لأ�ضاليب �لقمعية من خالل مقاطع �لفيديو �لم�ضورة وت�ضجيع 

�لم�ضريين على �لم�ضاركة بفاعلية في معالجة جر�ئم �لما�ضي 

�لم�ضرحية  �لتحرير«  »حكاوي  �أما مجموعة  �لجناة.  ومالحقة 

م�ضى  بما  �لم�ضريين  لتذكير  �لخا�ضة  �ختارت طريقتها  فقد 

من عهد مبارك، �إذ تترجم ق�ض�ضاً من �أيام �لثورة �إلى �أعمال 

ــ  �أو در�مية  �أحياناً حزينة وتبعث على �لتاأمل  م�ضرحية، تكون 

مرحة في �أحايين �أخرى.

�إ�ضافة �إلى هذه �لمنابر �لتي تاأخذ على عاتقها �لتذكير بعهد 

 ٢٥« و  �لتحرير«  »وثائق  مثل  رقمية  �أر�ضيفات  ن�ضاأت  مبارك، 

Leaks« �للذين يتوليان جمع �ل�ضحف و�لمل�ضقات و�لمن�ضور�ت 

و�لمو�د �ل�ضورية و�لفيديوية وتقديمها في قاعدة بيانات يمكن 

ين«  رِّ »ُم�ضِ �لإنترنت. مجموعة  �إليها في  �لو�ضول  لكل �ضخ�ص 

تهدف  وور�ص عمل،  موؤتمر�ت  وتنظم  كبير  فيديو  �أر�ضيف  لها 

�إلى ربط �لأر�ضيفات ومخرجي �لأفالم في م�ضر بنظر�ئهم في 

بلد�ن عربية �أخرى. كما �أن�ضاأت �لجامعة �لأمريكية في �لقاهرة 

من خالل م�ضروعها university on the Square �أر�ضيفاً، يحتوي 

�لم�ضيل  �لغاز  قنابل  مثل  مادية،  �ضو�هد  �أو  رقمية  مو�د  على 

للدموع و�لذخيرة و�لالفتات و�لمجالت.

بين حق الو�شول للبيانات وحمايتها

حين  �أكبر  ب�ضكل  �لم�ضتقلة  �لمنظمات  هذه  قيمة  وتت�ضح 

�لأخيرة،  �لعقود  خالل  م�ضر  في  �لتاريخ  مكانة  ن�ضتعر�ص 

فالتاريخ ل يُعامل �إل كفرع من فروع �لعلم. ومن �أجل ت�ضليط 

يتجه  و�أ�ضلوب عمله  �لدولة  �آليات جهاز  على خلفيات  �ل�ضوء 

�لمرء �إلى حيز �لأمن �لقومي. 

لعقود من �لزمن تالعب نظام مبارك كغيره من �لأنظمة �لتي 

بات  حتى  �لخا�ضة،  لم�ضلحته  �لتاريخية  بالذ�كرة  �ضبقته، 

�أمنية م�ضددة،  باإجر�ء�ت  �إلى �لأر�ضيف �لقومي رهناً  �لو�ضول 

لكن منذ �لثورة تغيرت هذه �ل�ضيا�ضة بع�ص �ل�ضيء. وما تز�ل 

مكاناً  منه  �أكثر  مخزناً،  ت�ضبه  �لم�ضرية  �لقومية  �لوثائق  د�ر 

جذ�باً للعلم و�لتعلم. يعتقد خالد فهمي رئي�ص ق�ضم �لتاريخ في 

�لجامعة �لأمريكية بالقاهرة هو �لآخر �أن �لجهاز �ل�ضري وظف 

ربما هنا �أي�ضاً جو��ضي�ضه من �أجل �لحيلولة للو�ضول �إلى �لوثائق 

فاإنه  فهمي،  وح�ضب  �لما�ضية.  بالعقود  �لمتعلقة  �لتاريخية 

لي�ص من �ل�ضعب �لبحث في �لوثائق �لمتعلقة بفترة �ل�ضتعمار 

�ل�ضرورية  �لم�ضادر  ''�أجد  علي.  محمد  عهد  �أو  �لبريطاني 

�ضد  علي  محمد  خا�ضها  �لتي  �لحروب  �أيام  من  يوم  كل  عن 

�لعثمانيين ... لكن �لوثائق �لتاريخية عن �لحروب �لم�ضرية ــ 

�لإ�ضر�ئيلية في �لقرن �لع�ضرين غير موجودة �إطالقاً''. ل تتاح 

لأي مو�طن م�ضري �إمكانية فهم �أي قر�ر�ت �ضيا�ضية قادت �إلى 

خو�ص �لحرب و�أيها قادت �إلى �لهزيمة. 

حتى بعد 1٨ �ضهر�ً على �لثورة ما تز�ل تنق�ص �لحكومة �لإر�دة 

�لحا�ضمة في جعل هذه �لأر�ضيفات متاحة لجميع �لم�ضريين، 

في  �لت�ضاعد.  في  �آخذ  �لأمر  لهذ�  �ل�ضعبي  �لرف�ص  لكن 

�ضباط/ فبر�ير ٢٠11 �أ�ض�ص �لموؤرخ عماد �أبو غازي بالتعاون 

�ضابر  محمد  �لقومية  �لوثائق  د�ر  رئي�ص  �ل�ضابق  �لمدير  مع 

�لثورة.  �أيام  عن  �ضفهية  �ضهاد�ت  لجمع  عرب مجموعة عمل 

ويجمع �لم�ضروع تقارير �ضهود �لعيان عن �لأحد�ث �لتي جرت 

في �لفترة من هروب �لرئي�ص �لتون�ضي �لمخلوع زين �لعابدين 

تنحي  وحتى   ٢٠11 يناير  �لثاني/  كانون   1٤ في  علي  بن 

ح�ضني مبارك في 11 �ضباط/ فبر�ير ٢٠11. وتُحمى حقوق 

ويدلون  طويلة،  ��ضتمارة  في  �لم�ضروع  هذ�  في  �لم�ضاركين 

�أ�ضمائهم، ويمكن حجبها لمدة ت�ضل  ب�ضهاد�تهم من دون ذكر 

�إلى ع�ضرين عاماً. و�ُضمي خالد فهمي باعتباره عالماً م�ضتقاًل 

ر�ئد�ً،  م�ضروعاً  يكون  �أن  �لمتوقع  ومن  للم�ضروع.  مدير�ً 

خ�ضو�ضاً و�أن �لعمل يجري بالتعاون مع موؤ�ض�ضة حكومية. ولم 

يتول فهمي �إد�رة �لم�ضروع �إل ب�ضرط �إتاحة �لوثائق و�لنتائج 

للر�أي �لعام بحرية.

�أكثر من عام على �نطالق �لم�ضروع، ماز�ل فهمي  �ليوم، بعد 

يخو�ص مفاو�ضات حول ق�ضية حرية �لو�ضول �إلى �لمو�د �لتي 

ن�ضخة  في  �لعيان  �ضهود  تقارير  تدوين  تم  �إذ  �أر�ضفتها،  تمت 

ما  �لم�ضرية،  �لقومية  �لوثائق  د�ر  �إلى  و�ُضلمت  فقط  و�حدة 

بتاريخ  �لمتعلقة  �لوثائق  �إلى هذه  �لو�ضول  نجاح  يجعل فر�ص 

م�ضر، �ضئيلة حتى �لوقت �لر�هن. ''مدير د�ر �لوثائق �لقومية 

بالقول،  فهمي  يو�ضح  �لم�ضروع''،  لدعم  م�ضتعد�ن  و�إد�رتها 

''لكن �لأجهزة �لأمنية تفر�ص �ضيطرتها كاملة على د�ر �لوثائق 

�لقومية، �إذ يخ�ضع �لباحث ومو�ضوع بحثه لتدقيق �أمني، لذلك 

�ضهود  تقارير  نجمع  جوهريتين.  م�ضكلتين  م�ضروعنا  يو�جه 

�لعيان خالل �أيام �لثورة، ولي�ص للجهاز �لأمني م�ضلحة في �أن 

تكون هذه �لوثائق في متناول �ضريحة و��ضعة من �لر�أي �لعام 

لل�ضعب  معروفة  لالأر�ضيف  �ل�ضارمة  �لمر�قبة  �أن  كما   .(...)

مو�جهة �لما�ضي �لأليم  |  فيليب �ضباليك/ روبرت �ضاترجى: في �أقبية �لطغاة معهد غوته  |  فكر وفن، عدد ٩٨



٥٦٥7

نجري  �لذين  �ل�ضركاء  مع  ثقة  م�ضكلة  ي�ضبب  ما  �لم�ضري، 

معهم �لحو�ر�ت، �إذ تعتريهم مخاوف حول و�قعية �ضمان �ضرية 

�أقو�لهم خالل مدة حظر ن�ضرها. هناك مخاوف كبيرة من �أن 

تقوم �لمخابر�ت بالطالع على �أقو�لهم، ما يعر�ضهم لمحاولت 

�لترهيب و�لتهديد�ت''.

ملفات وروؤية

ز�ل  ما  �لمخابر�ت  لأجهزة  �لقديمة  �لهياكل  تنظيم  �إعادة 

�لتغير  في  �آخذة  و�لنفوذ  �لقوة  مو�زين  لكن  فقط،  بد�يته  في 

في  �لجانب  �لمرهوب  �لدولة  �أمن  جهاز  وحتى  تدريجياً، 

�لما�ضي، بات �لآن هدفاً لعملية �لتغيير هذه. وعلى �لرغم من 

�أن �لهبة على �لمقر �لرئي�ص لهذ� �لجهاز في ربيع ٢٠11 كانت 

تحمل في �لبدء �لكثير من �لدللت �لرمزية، لكنها �أظهرت في 

لحفظ  �لن�ضطاء  بين  و�لوعي  �لتن�ضيق  في  نق�ضاً  ذ�ته  �لوقت 

�لأدلة ب�ضكل موؤمن قانونياً.

مار�ص  �آذ�ر/  من  �لخام�ص  في  �لمتظاهرين  مئات  تجمع  حين 

ن�ضر،  بمدينة  �لدولة  �أمن  لجهاز  �لرئي�ص  �لمقر  �أمام   ٢٠٠٠

ت�ضور�ً  هناك  يكن  لم  �لقاهرة،  �لعا�ضمة  �أحياء  �أحد  وهي 

في  �لمتظاهرون  وجدها  �لتي  و�لملفات  �لوثائق  م�ضير  حول 

�لمبنى بعد �قتحامه. لكن كانت هناك نية لتاأمين هذه �لأدلة 

و�لنظر في �لملفات �ل�ضخ�ضية. ''قبيل م�ضاء ذلك �ليوم تز�يد 

�نت�ضر  منهم،  كبير  عدد  وطالب  با�ضتمر�ر.  �لمتظاهرين  عدد 

�ل�ضخ�ضية  ملفاتهم  في  �لنظر  في  بحقهم  �لمبنى  دهاليز  في 

�لمحفوظة هناك وبتدمير �لمقر �لرئي�ص لهذ� �لجهاز �ل�ضري''، 

�إلى  �لدخول  من  �لجمع  تمكن  �ضعيد. حين  �ضلمى  تتذكر  كما 

�لمبنى عبر �لأبو�ب �لجانبية، بد�أو� بالبحث في �لملفات. وبد� 

�ضوى  يكن  لم  غريبة.  ب�ضرعة  مغادرتها  تمت  قد  �لمكاتب  �أن 

�أكو�م قليلة من بقايا �أور�ق وملفات ُرميت على عجل بغير تنظيم، 

وقفت قبل وقت ق�ضير. 
ُ
�أ وبقيت �ضاهد�ً على �لن�ضاطات �لتي 

''�لم�ضهد كان �أ�ضبه بحفلة كبيرة''، تتذكر �ضلمى قائلة. �لهتافات 

وم�ضاعر �لن�ضر �نت�ضرت بين �ضفوف مقتحمي �لمكان، �لذين 

في  ب�ضناديق.  ويخرجونها  �لملفات  من  جبالً  ي�ضورون  كانو� 

�لبدء كانت عنا�ضر �لجي�ص �كتفت بالنظر مكتوفة �لأيدي، قبل 

�أن تتدخل لتمنع نقل مزيد من �لمو�د.

مبا�ضرة،  �لجي�ص  �أيدي  �إلى  �لأدلة  ت�ضليم  عن  �لن�ضطاء  �متنع 

م�ضتقلين  ق�ضاة  ح�ضور  طلبو�  فقد  عزت،  عمرو  يتذكر  كما 

�أن  عزت  ويعتقد  �آمن.  ب�ضكل  و�ضمان حفظها  �لمو�د  لحماية 

كبيرة''.  رمزية  دللت  ذ�ت  �إيماءة  بمثابة  كان  برمته  ''�لأمر 

رقابة  تحت  ملف  �آخر  نقل  حتى  �لمكان  في  �لن�ضطاء  وبقي 

�لق�ضاة. لكن يبقى م�ضير �لملفات بعد ذلك غير معروف حتى 

�ليوم. بعد �قتحام �لمبنى للمرة �لأولى مبا�ضرة حظر �لمجل�ص 

ول  �لملفات.  مكان  عن  �لتق�ضي  �ل�ضحافة  على  �لع�ضكري 

ي�ضتبعد �لكثيرون �أنها موجودة بحوزة �لجي�ص.

بقي  بينما  �أمل.  �إلى خيبة  �لن�ضر  تحولت م�ضاعر  ما  �ضرعان 

محتلين  �ل�ضابقة  �لديمقر�طية  �ألمانيا  جمهورية  في  �لن�ضطاء 

لمباني وز�رة �أمن �لدولة »�ل�ضتازي« حتى تم تاأمين جميع �لأدلة 

�لموجودة فيها، فقد �لن�ضطاء �لم�ضريون �ل�ضيطرة على �لملفات 

ب�ضكل �ضريع. �ل�ضغط لتاأمين �لأدلة و�إقامة »هيئة خا�ضة بوثائق 

�ل�ضتازي« �أتاح لمو�طني جمهورية �ألمانيا �لديمقر�طية �ل�ضابقة 

و�لباحثين و�ل�ضحافيين �ليوم حرية �لو�ضول �إلى ملفات ووثائق 

هذ� �لجهاز �لأمني و�لإطالع عليها.

�أمن  �لمتعلقة بدور جهاز  �لمحاكمات  تز�ل  �أما في م�ضر فال 

�لدولة ومنت�ضبيه في مهدها. في ني�ضان/ �أبريل ٢٠11 تم تد�ول 

�أنها  �لم�ضرية  �لقومية  �لوثائق  بيان �ضحافي، وعدت فيه د�ر 

�ضتقوم باأر�ضفة �لملفات �ل�ضرية للجزء �لأول من �لقرن �لع�ضرين 

حتى عام 1٩٥٢. لكن حتى �ليوم لم يتم �تخاذ �أي خطو�ت في 

في  �لحق  لل�ضعب  �أن  فهمي  خالد  �لموؤرخ  يرى  �لمجال.  هذ� 

�لإطالع على �لوثائق و�لملفات بعد حجبها لفترة معينة. ''وفق 

�ضو�بط �لأمن �لقومي فمن �لمعقول حجب هذه �لملفات لفترة 

ع�ضرين �أو ثالثين �أو حتى خم�ضين عاماً. لكن بعد �نق�ضاء هذه 

�لفترة يجب ت�ضليم حفظ هذه �لوثائق �إلى �ل�ضعب. ومن �أجل 

�ضمان هذ� �لأمر، يجب �لتاأكد من توفر عاملين: نظام �أر�ضفة 

من�ضق و��ضتقاللية �لموؤ�ض�ضة �لموؤر�ِضفة''.

�آثار  محو  بعملية  و�لبدء  �لجماعية  للذ�كرة  حو�ر  �إيجاد  يمكن 

مد  خالل  من  �لم�ضالحة  و�إجر�ء  وتجاوزها  �ل�ضابقة  �لفترة 

عالقة بين تاأمين �لأدلة وبين �ضيا�ضة تذكيرية و�لذ�كرة �لجماعية 

و�لمعالجة �لق�ضائية. تقول جودي بار�ضالو: ''�أكثر �لنتائج �إثارة 

ل�ضتطالع �لر�أي �لذي �أجريته، كان قلة �إدر�ك �لم�ضاركين فيه 

لأهمية �لتاأمين �ل�ضامل لالأدلة وعدم �إيالء �لكثير من �لهتمام 

لعملية تحديد معالم �لحقيقة. لكن يمكن لكال �لخطوتين هاتين 

�أن ت�ضعا حجر �لأ�ضا�ص لبدء عهد جديد''.

معالجة وبناء

كانت �أكاديمية �ل�ضرطة في حي �لتجمع �لخام�ص �لتابع للقاهرة 

�إذ  منيعاً،  ح�ضناً  ت�ضبه   ٢٠1٢ يونيو  حزير�ن/  من  �لثاني  في 

�نت�ضر �لمئات من رجال �ل�ضرطة و�لجي�ص و�لمركبات �لمدرعة 

لحماية مدخل هذ� �لمكان �لتاريخي، �لذي بد�أت فيه محاكمة 

جانبي  على  �ليوم.  ذلك  في  مبارك  ح�ضني  �لمخلوع  �لرئي�ص 

�أن�ضار  ومن  �لثو�ر  من  ــ  �لمتظاهرين  مئات  تجمع  �لمدخل 

�لدكتاتور �لمخلوع على حد �ضو�ء. وفي لحظة �لنطق بالحكم 

�ل�ضغيرة  �لمذياع  �أجهزة  �إلى  باهتمام  �لجميع  �أن�ضت  عليه 

عمت  �لحكم،  �لقا�ضي  تال  حين  معهم.  ��ضطحبوها  �لتي 

ذ�ته.  �لوقت  في  �لهياج  من  وزوبعة  �لفرح  من  موجة  �لجمع 

ُحكم �لدكتاتور بال�ضجن �لموؤبد. على جانب َهلََّل �لثو�ر ورفعو� 

لفتات تحمل �ضور �ل�ضحايا �لذين �ضقطو� خالل �لثورة، وعلى 

�لجانب �لآخر �أخذ �لنا�ص بالبكاء، ورفعو� �أيديهم �إلى �ل�ضماء 

مت�ضائلين وحاول �لبع�ص منهم تجاوز �لحو�جز �لأمنية.

�لم�ضاهد �لتي حدثت يوم �لنطق بالحكم على ح�ضني مبارك، 

لمعالجة  �لوعر  للطريق  �لرمزية  �لدللت  من  �لكثير  تحمل 

حكومتهم  على  �لم�ضريون  ي�ضعها  �لتي  �لآمال  م�ضر.  ما�ضي 

�أ�ضابيع من �لنطق بالحكم  �لجديدة، كبيرة للغاية، فبعد ثالثة 

�لعا�ضمة  في  �لمتظاهرين  من  تجمعين  جديد  من  �حت�ضد 

�لقاهرة. بينما تجمع �لآلف من �أن�ضار مر�ضح �لرئا�ضة محمد 

مناف�ضه  �أن�ضار  من  �لآلف  كان  �لتحرير،  ميد�ن  في  مر�ضي 

�أحمد �ضفيق ينتظرون �أمام قبر محمد �أنور �ل�ضاد�ت �أن يعلن 

فاروق  �لم�ضرية  �لرئا�ضية  لالنتخابات  �لعليا  �للجنة  رئي�ص 

 ٤٥ من  �أكثر  �إلى  �ضلطان  �حتاج  �لنتخابات.  نتيجة  �ضلطان 

بالإمكان  يكن  لم  علنت، 
ُ
�أ وحين  �لنتيجة،  عن  لالإعالن  دقيقة 

في  �لأولى  للمرة  �لتحرير.  ميد�ن  في  �لحما�ص  موجة  �إيقاف 

تاريخ م�ضر يتولى رئي�ص مدني ومنتخب ديمقر�طياً دفة �لحكم.

كبيرة،  ن�ضر  مدينة  في  �لأمل  خيبة  كانت  ذلك  عك�ص  على 

وبد� ق�ضم كبير من �لمتجمعين �ضائعاً في �لم�ضهد �ل�ضيا�ضي 

�لجديد للبالد. بعد �نتخابات �لرئا�ضة تظهر �إلى �ل�ضطح ب�ضكل 

و��ضح ت�ضور�ت مختلفة، فاأ�ضبوعياً ينظم �أن�ضار مر�ضي و�ضفيق 

�لتظاهر�ت، �لتي تنتهي في بع�ص �لحالت بمو�جهات عنيفة. 

�لم�ضريين  لكل  رئي�ضاً  يكون  �أن  �لآن  �لجديد  �لرئي�ص  ومهمة 

و�أن ينا�ضل من �أجل ما�ص �لبلد وم�ضتقبله. ولتحقيق ذلك فهو 

تكمن  ذلك  و�إمكانية  �لمجتمع.  �ضر�ئح  كل  �إدماج  �إلى  بحاجة 

�لعد�لة على روح  تغلب  �لما�ضي وفي  �لر�هن مع  �لتعامل  في 

فظائع  عن  �لم�ضووؤلين  على  �لعد�لة  تطبيق  يجب  �لنتقام. 

�لما�ضي من دون �أن يُهم�ص ن�ضف �لمجتمع. �لمعالجة و�لبناء 

�نتهى  و�إل  �ل�ضعبة،  �لعملية  �إنجاح هذه  في  ي�ضتركا  �أن  يجب 

كالهما �إلى �لف�ضل. 
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على �إرث �لدكتاتورية«، �لذي يديره روبرت �ضاترجى. 

ترجمة: عماد م. غانم

لمجلة  �لدكتاتورية«  �إرث  على  »�لتغلب  م�ضروع 

�لعــالقــات  معـهـد  مـع  بالتعـاون   zenith زينيـت 

�إلى �لبحث في �لكثير من  �لخارجية ifa يهدف 

مرحلة  �إلى  �لنتقال  لعملية  �لملحة  �لق�ضايا 

كتاب  يو�ضح  وتون�ص.  م�ضر  في  �لثورة  بعد  ما 

و�ل�ضور  بالن�ص  مر�فقة  فيديو  وتوثيقات 

�إخفاقاتها،  �لعملية  تلك  نجاحات  و�لمقابالت 

�لعربيين  �لبلدين  كال  طريق  في  تبرز  �لتي 

للتغلب على �لما�ضي وت�ضلط �ل�ضوء على تجارب 

�لبحث  عملية  خالل  �أخرى.  دول  من  م�ضابهة 

�أغ�ضط�ص  �آب/  تبعتها في  �لتي  �لت�ضوير  ورحلة 

تم توثيق مختلف �لمحاولت لمعالجة �آثار فترة 

مبارك. ول ي�ضلط بحث �لأ�ض�ص هذ� في �ضياق 

ح�ضا�ص للغاية �ل�ضوء على م�ضائر فردية مثيرة 

لالهتمام فقط، و�إنما على �أفق متناق�ص ومتغاير 

في �لوقت ذ�ته من مجتمع يخو�ص عملية تغيير 

في  �لعد�لة  عن  �أي�ضاً  ذ�ته  �لوقت  في  ويبحث 

ما�ضيه وحا�ضره.

و�لق�ضائية  �لتاريخية  �لمو��ضيع  جانب  و�إلى 

�لمتعلقة بمعالجة �لما�ضي يدر�ص �لم�ضروع في 

�لهياكل  خا�ص  ب�ضكل  �لألمانية  �لتجربة  �ضوء 

و�ل�ضيغ لأجهزة �لأمن. من خالل تجربة �لتعامل 

�لدولة  �أمن  بوز�رة  �لخا�ص  �ألمانيا  ما�ضي  مع 

�لتعاون  في  فريدة  ميزة  وحلها  »�ل�ضتازي« 

�لتنموي في هذ� �لمجال.

�لتخ�ض�ضات  باحثون محليون من مختلف  يقوم 

في  بالأ�ض�ص  �لمتعلقة  �لأبحاث  هذه  باإجر�ء 

�جتماعية  مو��ضيع  تتناول  و�لتي  وم�ضر،  تون�ص 

طريق  لإيجاد  محاولة  في  وقانونية،  وتاريخية 

من  �لباحثين  فريق  ويتاألف  منهما.  بكل  خا�ص 

قانونيين و�ضحافيين وموؤرخين. وف�ضول �لكتاب 

�لمتنوعة تناق�ص �لمعالجة �لقانونية و�لتحديات 

ذ�كرة  �إيجاد  وكذلك  �لق�ضاء  يو�جهها  �لتي 

جماعية وم�ضلحة �جتماعية لمعالجة �ضاملة.

تعطي ف�ضول �لكتاب منطلقات لت�ضدير �لمعرفة 

و�لم�ضاعدة  �ل�ضيا�ضية  �لموؤ�ض�ضات  في  و�لعمل 

في بناء �لموؤ�ض�ضات �ل�ضرورية لعملية �لنتقال. 

بالكتاب  �لمرفقة  �لمدمجة  �ل�ضطو�نة  �أما 

فتعطي لمحة عن نظام �لأر�ضيف لمكتب مفو�ص 

جهاز �ضتازي  ملفات  ل�ضئون  �لألمانية  �لحكومة 

وتو�ضح �لأ�ضاليب �لعملية �لمتعلقة بهذ� �لنظام: 

من يمكنه �لإطالع على �لملفات؟ وفق �أي معايير 

يجب تنظيمها؟ ماذ� ينبغي على �لموؤرخين و�أمناء 

�لمعلومات  �أي  تقييمها؟  في  مر�عاته  �لأر�ضيف 

يمكن �عتبارها موؤمنة؟ �أي �لوثائق تبقى م�ضنفة؟ 

وما �أ�ضباب ذلك؟

لمو�جهة  �لحجج،  �لكتاب تطوير  يتناول  و�أخير�ً 

جهاز حكومي، يمكنه ب�ضورة تدريجية في �لبدء 

تطوير وعي جديد لما يو�ضف عادة بـ »�لم�ضاءلة« 

م�ضاءلة �ل�ضلطات �أمام �ضيادة حقيقة.

(Kontakt: Robert Chatterjee <robert.

chatterjee@zenithonline.de>)
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�عت�ضام في ميد�ن �لتحرير، �أبريل ٢٠11

  Kairo, offene Stadt, Museum für Photographie Braunschweig :من معر�ص

www.cairo-open-city.com ،ت�ضوير: م�ضعب �ل�ضامي

ال  تختلف م�شر عن دول اأخرى تعك�س فيها ال�شرديات التاريخية ال�شراع وحله. لقد هيمن نظام مبارك، مثل

 االأنظمة ال�شابقة عليه، بفعالية على الذاكرة التاريخية لخدمة اأغرا�شه الخا�شة. ومع االإطاحة بمبارك 

في �شباط/ فبراير ٢٠11  اأ�شبح ال�شراع على ال�شرد التاريخي اأكثر �شراحة. وهو اأكثر حدة فيما يتعلق 

برواية االأحداث التي جرت خالل الع�شرين �شهرا الما�شية، منذ انطالق ثورة الخام�س والع�شرين من

 يناير، لكن ذلك يت�شمن اأي�شا جهودا الإعادة كتابة التاريخ الم�شري خالل ال�شتين عاما الما�شية. 

Judy Barsalou    جودي بار�شالو

م�سر ما بعد مبارك

ومعركة الذاكرة التاريخية في م�شر

يطرح هذ� �لمقال �ل�ضوؤ�ل �لتالي: كيف ��ضتخدم �لفاعلون �لرئي�ضيون في عملية �لتحول �لذي ت�ضهده م�ضر 

�ل�ضرديات �لتاريخية وعمليات �إحياء �لذكرى لو�ضع بر�مجهم �لمختلفة منذ �ضقوط مبارك؟ كما ي�ضعى 

�لمقال �إلى �إثبات �أن �لدليل على �لطبيعة غير �لمكتملة للتحول في م�ضر ملمو�ص في ��ضتمر�ر م�ضاعي 

�لدولة لل�ضيطرة على م�ضادر �لمعلومات و�لمو�د �لتاريخية، و�أي�ضا في �لجدل �لد�ئر حول تف�ضير تاريخ 

م�ضر �لمعا�ضر. كما يقدم �لمقال �أمثلة لأربع عمليات مختلفة يتم من خاللها خلق �لذ�كرة و�ل�ضيطرة 

و�لمظاهر�ت  �لرقمية،  �لتكنولوجيا  با�ضتخد�م  �لمو�د  وتخزين  �لعاديين: جمع  �لنا�ص  �إلى  ونقلها  عليها 

وطقو�ص �إحياء �لذكرى و�إعادة ت�ضمية �لأماكن �لعامة و�لفعالية �ل�ضيا�ضية للفن.

الذاكرة وال�شراع: �شالح ذو حدين

منذ قر�بة قرن م�ضى برهن عالم �لجتماع �لفرن�ضي موري�ص هالبفاك�ص على �أن تكوين �لذ�كرة �جتماعي. 

وقد �أثر تمييزه بين �لتاريخ (باعتباره ر�ضد� مو�ضوعيا و�ضادقا لالأحد�ث بناء على در��ضة مهنية) و�لذ�كرة 

�لجمعية (�لإدر�كات �لمنتقاة للما�ضي عبر تفاعالت بين �لأفر�د، و�لجماعات و�لبيئة �لمحيطة بهم) على 

جيل من �لموؤرخين و�لفال�ضفة وعلماء �لجتماع. ويتفق كثيرون حاليا على �أن �لفهم �لب�ضري يتاأثر بكل 

من �لتاريخ �لمكتوب و�لذ�كرة �لجمعية و�أن �لمجتمعات تعيد كتابة تو�ريخها �أكثر من كونها ت�ضجلها. رغم 

ذلك تبقى م�ضاألة دقة تعريف �لذ�كرة �لجمعية وكيفية تاأثيرها في �لذ�كرة �لفردية مر�وغة ومثيرة للجدل. 

وي�ضدق هذ� خ�ضو�ضا على عمليات �إحياء �أو تخليد �لذكرى �لتي تبرز �أعمال عنف ماأ�ضاوية �أو �ضحايا 

نز�ع مكرمين.

�لتي تتخذها هذه  للنز�عات و�ضحاياها. وت�ضمل �لأ�ضكال  ت�ضهم مبادر�ت عديدة في �لذ�كرة �لجمعية 

�لتذكارية)  و�لن�ضب  و�لآثار  و�لأر�ضيفات،  �لتذكارية  و�لمكتبات  (كالمتاحف  م�ضيدة  مو�قع  �لمبادر�ت 

(�لأعياد  و�إجر�ء�ت ذ�ت خ�ضو�ضية  و�ل�ضجون)  و�لتعذيب  �لقتل  (�لمقابر، مر�كز  �كت�ضافها  يتم  و�أماكن 

�ل�ضتعر��ضية  و�لمو�كب  �لأماكن  ت�ضمية  و�إعادة  و�لمعار�ص  محورية  باأحد�ث  �ل�ضنوية  و�لحتفالت 

و�لمظاهر�ت وفعاليات �إيقاد �ل�ضموع ليال، و�لعرو�ص، و�لعتذ�ر�ت �لعلنية).

ي�ضارك طيف و��ضع ومتنوع من �لفاعلين في م�ضاريع �لذ�كرة. وي�ضمل ذلك ممثلين عن �لمجتمع �لمدني 

�ل�ضلطات �لحكومية دور�  �لن�ضطاء و�لباحثين و�لفنانين. كما تلعب  من �ل�ضحايا و�لناجين، وكذلك من 

كبير� في فهم وتطوير مو�قع وم�ضروعات �لذ�كرة.

م�ضاعدة  على  قادرة  فهي  طريقين.  �لذكرى  �إحياء  عمليات  ت�ضق 

تعر�ضو�  باأنهم  �لعتر�ف  على  �لح�ضول  في  و�لناجين  �ل�ضحايا 

�لبع�ص  ي�ضميه  (ما  �لتعافي �لجتماعي  بالإمكان تحقيق  و�أن  للظلم 

ح�ضا  تبلور  �أن  �أي�ضا  لها  يمكن  �أنه  �إل  »�ل�ضفاء«).  �أو  »�لم�ضالحة« 

بالظلم وتع�ضد �لرغبة في �لنتقام.  ويعد تدوين �لتاريخ �لذي يتم 

كبيرة  درجة  �إلى  �ضيا�ضية  عملية  �لنز�عات  نهاية  وبعد  و�أثناء  قبل 

وتعك�ص دينامية �ل�ضلطة د�خل �لمجتمع. 

اإتاحة المعلومات

مكتمل  غير  م�ضر  في  �لديمقر�طي  �لتحول  �أن  على  �لدليل  يبدو 

ملمو�ضا في �ضيا�ضة �لدولة و�لممار�ضات �لمتعلقة باإتاحة �لو�ضول �إلى 

�لوثائق �لتاريخية. لم يتغير �ضيء منذ �لخام�ص و�لع�ضرين من يناير: 

ول تز�ل ثمة حاجة لت�ضاريح �أمنية ل�ضتخد�م �لوثائق �لمخزنة بد�ر 

�لقانون رقم ٦٥3 ل�ضنة 1٩٥٤  �لو�قع يفو�ص  �لقومية. وفي  �لوثائق 

�لذي يحكم عمل د�ر �لوثائق �لقومية مجل�ضا �أعلى يتولى وحده كافة 

�لم�ضائل �لتي تقوم عليها �لد�ر. لكن هذ� �لمجل�ص قام منذ عام 1٩٨٠ 

بحماية نف�ضه من تهم �ضوء �لإد�رة باأن طلب من م�ضوؤولي �أمن �لدولة 

مر�جعة طلبات �لدخول �إلى د�ر �لوثائق. �إن م�ضاألة �إتاحة �لمعلومات 

هي �أحد �لعو�مل �لتي تعطل م�ضروعا و�عد�. ففي �ضباط/ فبر�ير عام 

٢٠11 �أوكلت �لحكومة لخالد فهمي �أ�ضتاذ �لتاريخ بالجامعة �لأمريكية 

في �لقاهرة مهمة ت�ضكيل مجموعة لجمع مو�د توثق لثورة �لخام�ص 

و�لع�ضرين من يناير من �أجل و�ضعها في د�ر �لوثائق �لقومية. و�فق 

خالد فهمي ب�ضرط تحويل كل �لوثائق �إلى مو�د رقمية و�إتاحتها مجانا 

على �ضبكة �لإنترنت دون �أي قيود. لكن تطور �لم�ضروع تباطئ ب�ضبب 

تعقيد�ت تعك�ص معارك �أكبر تدور في م�ضر. لقد رف�ص �لم�ضوؤولون 

�لأمنيون �لتخلي عن �ضرط �لت�ضريح �لأمني ومنعو� �لم�ضريين �لذين 

دعيو� لالإدلء ب�ضهاد�ت �ضفهية ولت�ضليم وثائق من �لدخول للمبنى. 

ف�ضال عن ذلك، ومع ��ضتمر�ر قمع �لمتظاهرين، كان من �لو��ضح �أن 

�لم�ضريين لن ي�ضاركو� في هذ� �لأمر طالما لم تتوفر لهم �لحماية 

�لقانونية ل�ضمان �أن �لمو�د �لتي عهدو� بها �إلى د�ر �لوثائق �لقومية 

لن ت�ضتخدم في �إد�نتهم.

عملية  خالل  بالهتمام  حظيتا  �أخريين  ق�ضيتين  ثمة  فاإن  كذلك   

على  �لح�ضول  في  �لجمهور  حق  �ضمان  �أن  هو  �أولها  �لتحول. 

�لمعلومات يعد �ل�ضغل �ل�ضاغل لنا�ضطين م�ضريين. وقد دعو� في عام 

٢٠٠٩ لإن�ضاء �إئتالف لدعم �ضمان هذ� �لحق. وفي �ضبتمبر ٢٠11 

�أ�ضدرت �لمجموعة �لمتحدة م�ضروع مادة د�ضتورية بهذ� �لخ�ضو�ص. 

م�ضروعين  در��ضة  ب�ضدد   ٢٠1٢ يونيو  في  حله  عند  �لبرلمان  وكان 

مختلفين لقو�نين �لمعلومات. وتعاملت �ل�ضيغة �لحكومية من م�ضروع 
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حفظ الوثـائـق التاريخـية     

المـ�سـيرات والمـظـاهـــرات الـتـذكــاريــة

اإعـادة تـ�سـمية االأمــاكـن      

             الفعـالـيات الفنية

�عتبرتها  حين  في  ميزة،  باعتبارها  �لمعلومات  �إتاحة  مع  �لقانون 

�ضيغة �لمجتمع �لمدني حقا. وكان حق �لإطالع على ميز�نية �لجي�ص 

حول  �لنقا�ضات  في  د�ئم  جدل  مثار  �لخ�ضو�ص  وجه  على  ونفقاته 

م�ضاريع هذه �لقو�نين.

�لتدريجي  �لحكومة  باإغالق  �لن�ضغال  من  فتنبع  �لثانية  �لق�ضية  �أما 

لأنظمة �لإنتـرنت و�لهو�تف في �لفترة ما بين ٢٥ يناير و ٦ فبر�ير 

٢٠11، في محاولة عبثية لقمع �لثورة. وقد جاء ذلك بتاأثير عك�ضي، 

�لحكومة  م�ضلك  �ل�ضو�رع غا�ضبين من  �إلى  �لآلف  مئات  نزل  حيث 

حقيقي  تقدم  �أي  يحدث  لم  �لآن  حتى  �لمعلومات.  عن  وباحثين 

فيما يخ�ص مر�جعـة �لقانـون رقم 3٥٦ �لخا�ص بحق �لح�ضول على 

و�أنظمة  �لإنترنت  �ضبكة  �إغالق  على  �لحكومة  وقدرة  �لمعلومات 

�لهو�تف. 

وفي �لأثناء ياأخذ �ل�ضر�ع على حرية �لح�ضول على �لمعلومات �أ�ضكال 

�أيام �لثورة �لثمانية ع�ضر هاجم �لمحتجون �أكثر من  �أخرى، فخالل 

دمروها.  �لأحيان  بع�ص  وفي  �لمجاورة  �ل�ضرطة  �أق�ضام  من  ت�ضعين 

بع�ضهم كان يريد �لنتقام من �ضباط �ل�ضرطة �لمكروهين. و�آخرين 

�لنار  �لنف�ص)  �لدفاع عن  �ل�ضرطة (بدعوى  �أطلقت  ��ضتثيرو� عندما 

تثبت  وثائق  عن  يبحثون  كانو�  كثيرين  فاإن  ذلك  ومع  �ل�ضكان.  على 

�عتقالهم �أو تعذيبهم هم �أنف�ضهم �أو �أحد �أفر�د عائالتهم.. 

�آذ�ر/ مار�ص ٢٠11 �قتحم �لمتظاهرون  في �لخام�ص و�ل�ضاد�ص من 

مبنى وز�رة �لدخلية ومقار �أخرى من بينها �لمبنى �لرئي�ضي لجهاز �أمن 

�لدولة في مدينة ن�ضر، وذلك بعد �نت�ضار مز�عم عن تمزيق �لوثائق 

بت�ضليم  �لمحتجين  بع�ص  قام  �لم�ضوؤولين.  تدين  �لتي  �لأدلة  لتدمير 

نُ�ضرت  فيما  �لحكومية،  �ل�ضلطات  �إلى  عليها  ح�ضلو�  �لتي  �لوثائق 

بع�ص �لمو�د على موقع 25Leaks.com، وطلب �لبع�ص �لم�ضاعدة من 

في  �لدولة  �أمن  جهاز  وثائق  معالجة  في  متخ�ض�ضين  �ألمان  خبر�ء 

�لوثائق  ترميم  من  يتمكنو�  لكي  (�ضتازي)،  �ضابقا  �ل�ضرقية  �ألمانيا 

�لممزقة. في غ�ضون ذلك �أر�ضل �لمجل�ص �لع�ضكري �لحاكم ماليين 

من �لر�ضائل �لن�ضية �لق�ضيرة عبر �لهو�تف �لمحمولة تهدد بعقاب كل 

من يقوم بن�ضر هذه �لوثائق.  

المراجعة التاريخية الر�شمية

�أهمية  �كت�ضفت  بالمد�ر�ص،  �لتاريخ  لتعليم  �لحكومة  �نتبهت  عندما 

�لر�ضمية.  �لتاريخية  �ل�ضجالت  »تنقيح«  بـ  �ل�ضلطة  قيام من هم في 

و�أعلنت وز�رة �لتربية و�لتعليم في ني�ضان/ �أبريل عام ٢٠11 ت�ضكيل 

مبارك  نظام  على  بنفاق  تطري  كانت  �لتي  �لن�ضو�ص  ل�ضطب  لجنة 

ولكتابة ف�ضل جديد عن ثورة �لخام�ص و�لع�ضرين من يناير في مناهج 

�أي�ضا  �للجنة  �أ�ضارت  كما  و�لإعد�دي.  �لبتد�ئي  �لتعليم  في  �لتاريخ 

�إلى �أنها �ضتقوم بت�ضحيح �لتزييفات �لأخرى في �لن�ضو�ص ــ مثل محو 

�لنا�ضر  عبد  و�ضعه  �أن  بعد  لم�ضر  رئي�ص  كاأول  نجيب  محمد  ��ضم 

قيد �لإقامة �لجبرية لثمانية ع�ضر عاما. و�ضتهيئ �لمناهج �لجديدة 

لإطالقها في �لعام �لدر��ضي ٢٠1٢.

�لبرلمان  في  �لت�ضريعية  �للجان  �نتخابات  فاإن  نف�ضه  �لوقت  في 

�لم�ضتقبل  في  �لأرجح  على  �ضيثور  جدل  �أن  �إلى  ت�ضير  �لمنحل 

حول محتوى �لكتاب �لمدر�ضي: فقد �نتخب ع�ضو من حزب �لنور 

ي�ضعى  �أن  ويتوقع  �لعلمي،  و�لبحث  �لتعليم  للجـنة  رئي�ضا  �ل�ضلفي 

فاإن  حال  �أية  وعلى  �لقادم.  �لبرلمان  في  نف�ضه  للمن�ضب  �لحزب 

جماعة �لإخو�ن �لم�ضملين  �لتي يوجد من بين �أع�ضائها مدر�ضون 

قد �أنتجت و��ضتخدمت فعال مناهج غير ر�ضمية حول دور �لجماعة 

في ثورة ٢٥ يناير، ما �أثار غ�ضب بع�ص �لجماعات �لأخرى �لنا�ضطة 

�ضيا�ضيا.

وقد ظهرت �لح�ضا�ضية  ب�ضاأن �ضجل مبارك �لتاريخي في حزير�ن/ 

يونيو ٢٠11 عندما �عتبر �لكاتب محمد ح�ضنين هيكل �أن دور مبارك 

كان محدود� في �ل�ضربات �لجوية �لتي نفذتها �لقو�ت �لجوية عام 

�لعام  للنائب  ببالغ  �لغا�ضبين  �ل�ضباط  ع�ضر�ت  تقدم  �إذ   ،1٩73

�أن  و�لغريب  �لجوية.  �لقو�ت  �ضمعة  ت�ضويه  بتهمة  هيكل  لمقا�ضاة 

توقف  قد  مبارك  دور  لتحجيم  �لتاريخ  كتابة  باإعادة  هيكل  �هتمام 

عبر تاأكيده ما يلي: ''�أنا �أعتقد �إنه ل ينبغى �أن تعطل �لم�ضتقبل لكى 

كان في عهدي عبد  لأنه  وبالطبع  بالأم�ص''.  تحا�ضب على ما جرى 

�لنا�ضر و�ل�ضاد�ت رئي�ص تحرير جريدة حكومية بارزة، فقد تردد في 

ت�ضجيع ك�ضف �ضامل لحقائق �لما�ضي.

بعد ذلك باأربعة �أ�ضهر، �أتاح �لحتفال �ل�ضنوي بذكرى حرب �ل�ضاد�ص 

ر�ضالة  لتمرير  �أخرى  فر�ضة  للنظام  �أكتوبر،  �لأول/  ت�ضرين  من 

�لع�ضكري  �لمجل�ص  رئي�ص  طنطاوي  فالم�ضير  �لتاريخ.  ل�ضجالت 

فيه  �أكد  �ألقى خطابا  �لنتقالية،  �لفترة  في  لم�ضر  �لفعلي  و�لحاكم 

على �لدور �لريادي �لذي لعبه �أنور �ل�ضاد�ت فيما قلل من دور مبارك 

�لذي بالغ خالل فترة رئا�ضته في دوره �لمفتر�ص في �لحرب. كما �أن 

و�ضائل �لإعالم �لر�ضمية ��ضتغلت �لحتفالت لمديح �لقو�ت �لم�ضلحة 

بو�ضفها حامي حمى �لبالد.

مبادرات المجتمع المدني

�ضهدت �لأ�ضهر �لما�ضية عمليات �أربع ت�ضعى لتكوين ونقل ن�ضخ بديلة 

لتاريخ م�ضر في �لفترة �لأخيرة. ومعظمها مبادر�ت من فاعلين في 

�لمجتمع �لمدني د�خل وخارج م�ضر وتت�ضمن جهود� لجمع وحفظ 

ك�ضب  �إعادة  �أجل  من  بالثورة  �لمرتبطة  �لتاريخية  �لمو�د  وتنظيم 

�لمجال �لعام عبر �إعادة ت�ضمية �لأماكن و�إحياء ذكرى �ضحايا �لثورة 

للتن�ضيط  �لفن  و��ضتخد�م  و�لمظاهرت  �لم�ضير�ت  عبر  وتكريمهم 

�ل�ضيا�ضي. 

حفظ الوثائق التاريخية

�لتي وقعت  �ل�ضيا�ضية  تاريخ �لأحد�ث  �لأكبر حول كتابة  ثار �لجدل 

مبا�ضرة وخاللها.   يناير  �لثاني/  كانون  من  و�لع�ضرين  �لخام�ص  قبل 

فقد ووجهت رو�يات �لأحد�ث �لتي يدعمها �لمجل�ص �لع�ضكري و�لتي 

تنقلها و�ضائل �لإعالم �لر�ضمية بمبادر�ت لتوثيق �لتطور�ت �لأخيرة 

من منظور�ت مغايرة. وقد بذل �لباحثون بع�ص �لجهود لجمع وحفظ 

بها  قام  �لمبادر�ت  معظم  لكن  �لقريب.  بالما�ضي  �لمرتبطة  �لمو�د 

نا�ضطون و��ضتغلت كحافز للعمل �ل�ضيا�ضي. و�لمثال �لناجح على ذلك 

�لنا�ضطين  لح�ضد  مركز�  �أ�ضبحت  �لتي  �ضعيد«  خالد  »كلنا  �ضفحة 

�ل�ضباب بعد عر�ضها �ضور� لجثمان خالد �ضعيد �لم�ضوه �إثر �عتد�ء 

�أخرى  �إلكترونية  رجال �ضرطة �لأ�ضكندرية عليه. كما ظهرت مو�قع 

يقدم  و�لذي  نن�ضاهم«  »لن  �لثورة ومنها موقع  لإحياء ذكرى �ضحايا 

معلومات عن �ضيرة �لقتلى و�لم�ضابين منذ بدء �لحتجاجات.

»وثائق  با�ضم  �إلكترونيا  موقعا  �لمدني  للمجتمع  مبادرة  �ض�ضت 
ُ
�أ كما 

�لتحرير« (Tahrir Documents)، لجمع �لوثائق �لتي ��ضتخدمها �لثو�ر 

وم�ضحها �ضوئيا، كما توثق �لجامعة �لأمريكية للحدث عبر م�ضروعها 

�أطلقت  كما   .(university on the Square) �لميد�ن«  في  »�لجامعة 

م�ضروعا  �ضنو�ت  بعدة  �لثورة  قبل  للدولة  �لتابعة  �لأ�ضكندرية  مكتبة 

 .(Memory of Modern Egypt) »يحمل عنو�ن »ذ�كرة م�ضر �لمعا�ضرة

وقد �أ�ضاف �لم�ضروع وثائق جديدة خالل �لفترة �لتي  تعر�ضت فيها 

ب�ضبب  حادة  لنتقاد�ت  �لدين  �ضر�ج  �إ�ضماعيل  ومديرها  �لمكتبة 

�أر�ضيف  م�ضروع  �أي�ضا  يوجد  مبارك.  عائلة  مع  �لوطيدة  �لعالقة 

(R-Shief). وهو م�ضروع غير ربحي لحفظ ودر��ضة �لمو�د �لإلكترونية 

منذ  جمعت  وقد  �لعربي«.  »�لربيع  بـ  �لخا�ضة   tweets و�لتغريد�ت 

ت�ضرين �لثاني/ نوفمبر ٢٠11 نحو 1٢٨ مليون تغريدة. كما �أن ثمة 

مجموعة متنوعة من �لمو�قع �لتي تقدم وثائق ودر��ضات ومنها �ضهد�ء 

و�لمنتدى  تتذكر  وم�ضر  وجدلية  �لم�ضرية،  �لثورة  �أبطال  ــ  �لحرية 

�لأر�ضيفي.

وموؤيدوهم  قادته  قام  فقد  ذلك.  على  �لع�ضكري  �لمجل�ص  رد  وقد 

باإلقاء �للوم في �أعمال �لعنف �لتي نفذها بلطجية على ''طرف ثالث'' 

''قوى خارجية''. وقد �نطوت رو�ية �لمجل�ص �لع�ضكري على  خفي و 

�لإن�ضان  حقوق  منظمات  �إنها  له:  منتقد  �أكبر  ي�ضتهدف  كبير  �تهام 

�لجي�ص  لنتهاكات  توثق  �لتي  �لم�ضرية  �لمدني  �لمجتمع  ومنظمات 

تحـالـف  مـن  مدعـومـة  حملـة  طلقـت 
ُ
�أ ذلك  على  وكـرد  و�لحكومة. 

وحركة)  حزبا  ع�ضرين  من  موؤلفة  مجموعة  (وهي  �لثورية  �لـقوى 

في ت�ضرين �لثاني/ نوفمبر ٢٠11.  ويعد موقعا »ع�ضكر كاذبون« و 

»جر�ئم �لمجل�ص �لع�ضكري« من �لمبادر�ت �لإلكترونية �لتي جمعت 

�ضور� ولقطات فيديو لالعتد�ء�ت على �لمدنيين. ومنذ �إطالق حملة 

مختلفة  �أحياء  في  �للقطات  هذه  بعر�ص  �لنا�ضطون  قام  »كاذبون« 

بعيد  لجمهور  �لو�ضول  في  نجاحهم  دفع  وقد  �لبالد.  �أنحاء  بجميع 

�لإعالم  »لجنة  تاأ�ضي�ص  �إلى  �لع�ضكري  �لمجل�ص  �لإنترنت  �ضبكة  عن 

�لع�ضكري �لوطني« في �ضباط/ يناير ٢٠1٢ لمو�جهة و�ضف �لنا�ضطين 

لالأحد�ث �لأخيرة.

الم�شيرات والمظاهرات التذكارية

لقد كرمت فعاليات ون�ضاطات عدة نُظم معظمها من قبل �لمجتمع 

�لمدني �ضحايا �لثورة. وكان متظاهرو ميد�ن �لتحرير �أول من �أقام 

ن�ضبا تذكاريا لهوؤلء �لذين فقدو� حياتهم خالل �أيام �لثورة �لثمانية 

قيمت بعد 
ُ
و�أ باإز�لته بعد فترة ق�ضيرة،  �ل�ضلطات  ع�ضر. وقد قامت 

زيلت �أي�ضا لحقا.
ُ
ذلك نُ�ضب تذكارية عدة و�أ

وفي 11 ت�ضرين �لثاني/ نوفمبر نظم �لأقباط م�ضيرة تحمل نعو�ضا 

ُقتلو� في مظاهر�ت  ل�ضبعة وع�ضرين م�ضيحيا  رمزية و�ضور� مكبرة 

ما�ضبيرو في ت�ضرين �لأول/ �أكتوبر ٢٠11. كما نُظمت م�ضيرة تذكارية 

�أخرى في �لثاني من كانون �لأول/ دي�ضمبر على �ضرف �ثنين و�أربعين 

ت�ضرين  �ضهر  في  محمود  محمد  �ضارع  في  معظمهم  ُقتل  �ضخ�ضا 

�لثاني/ نوفمبر. وقد تُلقي �لعز�ء في خيمة نُ�ضبت بميد�ن �لتحرير ، 

قيم حفل تاأبين لل�ضحايا. 
ُ
ثم تبعت ذلك م�ضيرة بنعو�ص رمزية وبعدها �أ

فقدو�  لمن  تكريما  للعين  رمزيا  غطاء  �لم�ضاركين  بع�ص  و�ضع  كما 

�أعينهم على �أيدي �لقنا�ضة.

يوم جمعة حلم  �لحد�د في  �إعالن  �إلى  �لم�ضريين  ن�ضطاء  وقد دعا 

�ل�ضهيد في ٢٠ �ضباط/ يناير ٢٠1٢ تكريما ل�ضحايا �لثورة. كما �ضهد 

ومظاهر�ت  م�ضير�ت   ٢٠1٢ يناير  �ضباط/  من  و�لع�ضرين  �لخام�ص 

حا�ضدة في كل �أنحاء م�ضر �حتفال بالذكرى �لأولى لنطالق �لثورة 

و��ضتح�ضر  �لثورة«.  »عيد  �إلى  تحول  �لذي  �ل�ضرطة،  عيد  في  ــ 

على  خ�ضبية  م�ضلة  عر�ضو�  عندما  قديما  م�ضريا  رمز�  �لنا�ضطون 

�لطر�ز �لفرعوني وقد ُكتب عليها �أ�ضماء »�ل�ضهد�ء« �لذين ُقتلو� في 

�لعام �لما�ضي. 

اإعادة ت�شمية االأماكن

�لعامة عبر  �لأماكن  ��ضتعادة  �أمثلة عديدة موؤخر� على جهود  توجد 

�إعادة ت�ضميتها، ففي �ليوم �لتالي على �لإطاحة بمبارك طالبت حملة 

على �لفي�ضبوك �لحكومة باإطالق ��ضم خالد �ضعيد على محطة مترو 

�لأنفاق �لم�ضماة »مبارك«. وبعد ذلك بت�ضعة �أيام �أمر رئي�ص �لوزر�ء 

�لحادي  في  �ل�ضور�ع.  على  »�ل�ضهد�ء«  �أ�ضماء  باإطالق  �ضفيق  �أحمد 

و�لع�ضرين من ني�ضان/ �أبريل ٢٠11 �أ�ضدرت محكمة م�ضرية حكما 

باإز�لة ��ضم مبارك و�ضوز�ن مبارك من كل �لأماكن �لعامة. و�أ�ضار وزير 

مترو  محطة  ��ضم  تحويل  �ضي�ضمل  ذلك  �إن  �لفور  على  �لمو��ضالت 

و�لتعليم  �لتربية  وز�رة  وعدت  كما  »�ل�ضهد�ء«.  �إلى محطة  »مبارك« 

بتغيير �أ�ضماء نحو ٥٩٤ مدر�ضة في �أنحاء �لبالد كانت تحمل �أ�ضماء 

�أفر�د من عائلة مبارك. لكن جرى �لطعن على هذ� �لحكم وُعلق في 

�لخام�ص من حزير�ن/ يونيو. في �لأثناء كانت �ضفحة »�أنا �آ�ضف يا 

ري�ص« على �لفي�ضبوك تعك�ص تنامي ح�ص موؤيد لمبارك. وفي منت�ضف 

�ضبتمبر ٢٠11 كانت تعد و�حدة من �أكثر �ل�ضفحات �لموؤيدة لمبارك 

على �لفي�ضبوك من حيث عدد �لأع�ضاء و�لز�ئرين. و�كت�ضب �أع�ضاوؤها 

م�ضد�قية لمحاولتهم �إعادة و�ضع ��ضم مبارك بالغر�فيتي على محطة 

�إلى »�ل�ضهد�ء« في  �أن جرى تغيير ��ضمها  �أغ�ضط�ص بعد  �لمترو في 

ني�ضان/ �أبريل.

الفعاليات الفنية

دور�  و�آخرون  وممثلون  ومو�ضيقيون  فنانون  ــ  ثقافيون  منتجون  لعب 

محوريا في تقديم �ضرد تاريخي بديل. ومن �لأمثلة �لمبتكرة ��ضتغالل 

وجود �لح�ضد لجمع مادة من م�ضاهمين عدة لعمل فيلم و�حد بعنو�ن 

للفيلم بدعوة  �لمنتجة  »1٨ يوم في م�ضر«. ويقوم موقع �لمجموعة 

ز�ئريه لتحميل مادتهم لت�ضمينها في �لفيلم. وهناك �أي�ضا مجموعة 

»ُم�ضرين« �ل�ضينمائية �لتي تبحث عن �إ�ضهامات عبر �لإنترنت بوثائق 

نظمت   ٢٠11 يوليو  وفي  لالأحد�ث.  �لإعالمية  �لتغطية  لمو�جهة 

�لتحرير  �ضينما  بعنو�ن  جماهيريا  �ضينمائيا  مهرجانا  �لمجموعة 

�لرو�يات  ت�ضخر من  �أخرى  �لوثائقية ومو�د  �أفالمها  عر�ضت خالله 

�ل�ضائدة لالأحد�ث.

وقد �ختبرت بع�ص �لمجموعات �ضعف �لحكومة با�ضتخد�م �لأماكن 

�لعامة �لتي لم يكن م�ضموحا با�ضتخد�مها �أيام حكم مبارك، مثال على 
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�لقاهرة  »�لفن ميد�ن«، في ميد�ن عابدين في  �إقامة مهرجان  ذلك 

�لم�ضتقلين  �لفنانين  �ئتالف  نظمه  وقد   ،٢٠11 �أبريل  ني�ضان/  في 

�لذي ت�ضكل عبر موؤ�ض�ضة �لمورد �لثقافي وهي منظمة غير حكومية 

بنى  من  �أول  �لمورد  موؤ�ض�ضة  كانت  وقد  �إقليمي،  نطاق  على  تعمل 

من�ضة مزودة بمعد�ت �ضوتية خالل �لمظاهر�ت في ميد�ن �لتحرير. 

وقد نظم �لئتالف منذ ني�ضان/ �أبريل ٢٠11 �ضهريا مهرجانات فنية 

�لحتجاجية  �لأغاني  �أي�ضا  �نت�ضرت  كما  م�ضر.  مدن  مختلف  في 

�لم�ضورة. وبع�ضها �أ�ضبحت له �ضعبية كبيرة و�أ�ضبح بالإمكان تنزيلها 

من على �لإنترنت.

�أخرى،  بطريقة  م�ضر  في  �لعامة  �لأماكن  �لفنانون  �حتل  وقد 

فالمجموعات �لفنية �لم�ضرية م�ضغولة تماما بالغر�فيتي وفن �لجدر�ن 

�لذي يتغير من يوم ليوم، ويعر�ص لبورتريهات و�أ�ضماء �ضحايا �لعنف. 

�لطبيعي  �لحجم  من  �أكبر  ببورتريهات  �لالفتة جد�رية  �لأمثلة  ومن 

ت�ضرين  في  �لقنا�ضة  �أيدي  على  �أعينهم  فقدو�  �لذين  للمتظاهرين 

�لثاني/ نوفمبر ٢٠11. كما �أن مقتل 7٥ من م�ضجعي كرة �لقدم في 

بور�ضعيد قد �أطلق نوعا جديد من فن �لجدر�ن �لتذكاري.

�ل�ضر�ع  �لجد�ري  و�لفن  �لغر�فيتي  حول  �لد�ئر  �لجدل  ويعك�ص 

�ل�ضيا�ضي �لأكبر �لد�ئر في م�ضر. ومن �أ�ضهر �للوحات �لتي ت�ضور 

في  �ضود�ء  لدبابة  تعر�ص  �لتي  جنزير  محمد  �لفنان  لوحة  ذلك 

مقتل  وبعد  خبز.  قف�ص  ر�أ�ضه  على  يحمل  در�جة  ر�كب  مو�جهة 

�لمزيد من �لمتظاهرين، تم تحديث �للوحة من قبل فنان �آخر لي�ضور 

�لمتظاهرين  �لدبابة وطابور من  �أ�ضفل  �لمنبج�ص من �لطريق  �لدم 

يو�جهونها و�أيديهم مرفوعة في �لهو�ء. وبعد ذلك باأيام قام �أع�ضاء 

�لع�ضكري  للمجل�ص  موؤيدة  مدنية  مجموعة  وهي   »1 »بدر  فريق 

بالر�ضم فوق �لأ�ضياء �لتي تهاجم �لجي�ص. وفي �لوقت نف�ضه تقريبا 

ومع �قتر�ب �أول ذكرى لثورة ٢٥ يناير �أعلن جنزير وفنانون �آخرون 

�لأ�ضبوع �ل�ضابق على �لذكرى �ل�ضنوية �أ�ضبوعا للغر�فيتي �لعنيف. 

 قام فنانو �لغر�فيتي �أي�ضا بترك ب�ضماتهم على �لنتخابات �لبرلمانية. 

لقد �نتظر �لمجل�ص �لع�ضكري حتى وقت متاأخر ــ وقبل �أيام فقط من 

بدء �لنتخابات �لنيابية ــ لإ�ضد�ر مر�ضوم يمنع �لقادة �ل�ضابقين من 

�لحزب �لوطني من �لتر�ضح لالنتخابات. وهكذ� قام �لنا�ضطون باأخذ 

�لأمر على عاتقهم بر�ص كلمة فلول على مل�ضقات �لدعاية �لنتخابية 

وتاأ�ض�ضت  م�ضر.  �أنحاء  مختلف  في  بهوؤلء  �لخا�ضة  و�ل�ضعار�ت 

�ل�ضابقين  �لفي�ضبوك لك�ضف �لأع�ضاء  »�إم�ضك فلول« على  مجموعة 

وتحديد  قائمة  على  �أ�ضمائهم  و�ضع  طريق  عن  �لوطني  �لحزب  في 

�لد�ئرة �لتي تر�ضحو� فيها. وقبل ذلك بكثير كانت قد ظهرت على 

�لفي�ضبوك مجموعة معار�ضة للثورة تحت ��ضم »فلول و�فتخر«.

الخال�شة

ل تز�ل م�ضر في مرحلة تحول غير مكتملة وينعك�ص �ل�ضر�ع �ل�ضيا�ضي 

في �لتناف�ص على �أ�ضماء �لأماكن و�لغر�فيتي و�لن�ضب �لتذكارية �لتي 

يكافح �لفاعلون �لرئي�ضيون في �إعالن مو�قفهم فيها وك�ضب �لنقاط. 

يزيلون  �لفر�عنة  كان  حيث  م�ضر،  في  عتيقة  ممار�ضات  بقايا  �إنها 

�لآثار �لتي خلفها �ضابقوهم �أو ي�ضتولون عليها، كما كان �لم�ضيحيون 

و�لم�ضلمون �لأو�ئل ي�ضوهون �أو يهدمون �لتماثيل و�لأفاريز �لتي تمجد 

�ل�ضلفي  �لنور  حزب  قام  �لحا�ضر  �لوقت  وفي  للجدل.  مثيرة  �آلهة 

بتغطية تمثال في �لأ�ضكندرية لالإله زيو�ص �لأ�ضطوري �أثناء مظاهرة 

في �آذ�ر/ مار�ص ٢٠11 نظر� لأن �لتمثال به حوريات بحر عاريات.

لكن �ل�ضيء �لمفتقد بدرجة كبيرة في �لنقا�ضات حول ت�ضكيل وتمثيل 

من  قاتمة  عنا�ضر  لعر�ص  �لتربوية  �لقيمة  هو  �لتاريخية  �لذ�كرة 

�لتاريخ �لم�ضري. وثمة مثال كا�ضف على ذلك: قررت وز�رة �لتربية 

كل  تمحو  �أن  �لتاريخ  كتب  لمر�جعة  �إر�ضاد�ت  و�ضعها  عند  و�لتعليم 

�لإ�ضار�ت �إلى �لدور �لمهيمن للحزب �لوطني �لديمقر�طي �أثناء حكم 

�لمناهج  كتابة  �إعادة  في  �ضاركت  تربوية  لم�ضت�ضارة  ووفقا  مبارك. 

باأن  قائلة  �لإر�ضاد�ت  هذه  تتبع  لم  لأنها  �لم�ضود�ت  بع�ص  ُرف�ضت 

محو �لذ�كرة �لتاريخية، ولي�ص �إعادة تف�ضيرها، هو �لذي يُ�ضتغل كاأد�ة 

للهيمنة �ل�ضيا�ضية.

فيما  �لذ�كرة  تف�ضير  و�إعادة  لحفظ  عديدة  فر�ص  م�ضر  في  توجد 

لقد  مكانها.  في  ملمو�ضة  تذكار�ت  ترك  عبر  مبارك  بحكم  يتعلق 

ُدمر �لمقر �لرئي�ضي للحزب �لوطني في �لأيام �لأولى للثورة. ويمكن 

لمتاحف  �لمدمرة  �لحكومية  �لمباني  �لمبنى وغيره من  تحويل هذ� 

نظام  ��ضتغالل  �إ�ضاءة  وفهم  تذكر  في  �لقادمة  �لأجيال  لم�ضاعدة 

مبارك لل�ضلطة. وقد كانت ثمة نقا�ضات محدودة بهذ� �ل�ضاأن. لكن 

في ظل �لجو �ل�ضيا�ضي �لحالي تبقى �إمكانية حفظ وتف�ضير �لف�ضول 

�لمظلمة من �لتاريخ �لم�ضري �لمعا�ضر، بدل من محو معظمها من 

�ضجالت �لتاريخ �لر�ضمية، مثار� للكثير من �لجدل.

�إن �لأمر �لذي تغير ب�ضكل جذري هو كيفية �ضرد �لتاريخ. فقد �أطلق 

ي�ضهل  وفيما  �لفي�ضبوك«.  »ثورة  م�ضر  في  �لنتفا�ضة  على  �لبع�ص 

ت�ضخيم حجم �لتكنولوجيا �لرقمية و�لمنتديات �لإلكترونية في دعم 

وت�ضكيل  دمقرطة  في  �أ�ضهمت  �لأدو�ت  هذه  فاإن  �لعربي،  �لربيع 

وعر�ص �ل�ضرديات �لتاريخية �لبديلة. يمكن للذ�كرة �أن تخبو �ضريعا 

لخلق  �لرقمية  �لتكنولوجيا  با�ضتخد�م  حية  �ضيبقونها  �لنا�ص  لكن 

للرو�ية  مغايرة  تكون  ما  وكثير�  �ل�ضخ�ضية،  ق�ض�ضهم  ونقل  وحفظ 

�لر�ضمية. وفي  �لإعالم  وو�ضائل  �لم�ضوؤولون  يعر�ضها  �لتي  �لر�ضمية 

غياب �أي جهود ممولة حكوميا لإحياء ذكرى �ضحايا �لثورة،�أ�ضبحت 

مبادر�ت �لمجتمع �لمدني هي �لآلية �لرئي�ضية �لتي يمكن للم�ضريين 

من خاللها تكريم �ل�ضحايا وو�ضع برنامج للتغيير.

�لقاهرة، تجري  بار�ضالو باحثة ز�ئرة للجامعة �لأمريكية في  جودي 

بجثا حول �آر�ء �لم�ضريين عن �لعد�لة و�لمحا�ضبة في عهد ما بعد 

مبارك. وهي حا�ضلة على درجة �لدكتور�ه في �لدر��ضات �ل�ضيا�ضية 

�لمقارنة من جامعة كولومبيا.

 Middle East, دورية:  في  �لمقال  هذ�  من  �لمطولة  �لن�ضخة  ن�ضرت 

Policy, Vol. XX, No. 2, Summer 2012. وت�ضكر �لكاتبة نور� �ضليمان 

لتعليقاتها على �لمقال ومركز �إر�ضاء �ل�ضالم �لنرويجي لدعمه لبحثها. 

قتلى من �لجي�ص �ل�ضوري �لنظاميترجمة: �أحمد فاروق
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''يجب اإبادة الطائفة العلوية عن بكرة اأبيها''، هذه الدعوة الغريبة انت�شرت قبل اأيام وبكثافة �شديدة على بع�س �شفحات 

موقع التوا�شل االجتماعي »الفي�شبوك« التي تخ�س ن�شطاء �شوريين وخ�شو�شا ممن يغلب عليهم طابع الت�شدد 

الديني. وربما يجدر بنا القول اإنها لي�شت المرة االأولى التي تنت�شر فيها دعوات من هذا القبيل في �شوريا 

منذ انطالق حركة االحتجاجات المناه�شة للنظام ال�شوري في �شهر اآذار/ مار�س من العام الما�شي.

Ahmad Hissou    اأحمد ح�شو

�سوريا: اإرث البعث ونظام اآل االأ�سد

المرحلة االنتقالية ومخاطر االنزالق اإلى حرب طائفية

�أو تلك من �لمدن  �أخبار عن وقوع مجازر في هذه �لبلدة  وعادة ما تطفو هذه �لدعو�ت على �ل�ضطح حين تنت�ضر 

و�لبلد�ت �ل�ضورية �لمتمردة. ولعل �لدعوة �لأخيرة تميزت عن غيرها بكثافتها و�إطالقيتها و�ضعة �نت�ضارها لأنها جاءت 

رد� على مجزرة جديدة في بلدة كفر عويد �لتابعة لمحافظة �إدلب. فللمرة �لثانية خالل فترة �لحتجاجات �لممتدة 

�لقو�ت  بها  تقوم  ب�ضعة  �لإدلبية م�ضرحا لمجزرة  �لبلدة  تكون هذه  �ل�ضورية  �لثورة  لأكثر من عام ون�ضف من عمر 

�لمو�لية للنظام ح�ضبما وثقته بع�ص �أطر�ف �لمعار�ضة ومنظمات حقوق �لإن�ضان وخ�ضو�ضا �ل�ضبكة �ل�ضورية لحقوق 

�لإن�ضان. وب�ضاعة �لمجزرة �لجديدة تجلت في �نت�ضار �ضورة طفلة مقطوعة �لر�أ�ص من هذه �لبلدة مع ر�بط ل�ضريط 

فيديو يوثق هذه �لو�قعة �لب�ضعة على موقع �ليوتيوب. 
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فاإن  �لإن�ضان  لحقوق  �ل�ضورية  �ل�ضبكة  رو�ية  وح�ضب 

كثيف  بتحليق  فوجئو�  �إدلب  في  عويد  كفر  بلدة  �أهالي 

للطير�ن �لمروحي في �ضماء �لبلدة قر�بة �ل�ضاعة �لثالثة 

 .(٢٠1٢ �ضبتمبر  �أيلول/   1٦) �لأحد  يوم  ظهر  بعد  من 

هذه �لمروحيات قامت، وعلى نحو مفاجئ و�ضريع، باإلقاء 

 .TNT لـ� مادة  من  متفجر�ت  على  تحتوي  بر�ميل  �ضبعة 

ويقول �لمعار�ضون �إن هذه �لبر�ميل كثر ��ضتخد�مها في 

�لفتر�ت �لأخيرة لأنها قليلة �لتكاليف، لكنها ع�ضو�ئية جد� 

وذ�ت �أثر تدميري و��ضع. وقد �أ�ضابت هذه �لبر�ميل مبنى 

�لمخبز �لآلي في �لبلدة، وقتلت على �لفور 1٠ مدنيين من 

عائلة مغالج بينهم ٤ ن�ضاء، عطفا على �لطفلة مقطوعة 

�لر�أ�ص (من عائلة مغالج �أي�ضا)، بالإ�ضافة �إلى ما ل يقل 

عن 1٢٠ جريحا وتدمير قر�بة �لـ ٢٠ منزلً.

االأقلية الم�شيحية في قف�س االتهام

بكرة  عن  �لعلوية  �لطائفة  ''�إبادة  �إلى  �لدعوة  لماذ�  لكن 

�ل�ضوري  �لطير�ن  ق�ضف  جر�ء  مجزرة  وقوع  �إثر  �أبيها'' 

لبلدة كفر عويد؟ وقبل �أن نجيب على هذ� �ل�ضوؤ�ل نعود 

�إلى و�قعة �أخرى حدثت في ريف دم�ضق �إثر قيام �لقو�ت 

�لنظامية و�ل�ضبيحة (ح�ضب م�ضادر �لمعار�ضة �ل�ضورية) 

في  دم�ضق  بريف  د�ريا  بلدة  في  ب�ضعة  مجزرة  بارتكاب 

�ضحيتها  ر�ح   (٢٠1٢ �أغ�ضط�ص  �آب/   ٢٦) �ل�ضبت  يوم 

�أكثر من ثالثمائة قتيل (بع�ص م�ضادر �لمعار�ضة تتحدث 

من  �لفي�ضبوكيون  �لمجزرة).  هذه  في  قتيل   ٥٠٠ عن 

�لنا�ضطين �ل�ضوريين �ضبو� جام غ�ضبهم على �أبناء �لأقلية 

مو�قع  على  دعو�ت  �نت�ضرت  �إذ  �ضوريا،  في  �لم�ضيحية 

�لتو��ضل �لجتماعي للنيل منها وكاأنها �لم�ضوؤولة عن هذه 

�لمجزرة؛ بالطبع لم ت�ضل هذه �لدعو�ت �إلى حد �لمطالبة 

�أن  �لعلوية. و�ل�ضبب هو  �لطائفة  باإبادتها كما حدث مع 

�لمليونير  يملكها  �لتي  �لخا�ضة،  �لتلفزيونية  �لدنيا  قناة 

�لمقرب من �لرئي�ص �ل�ضوري ب�ضار �لأ�ضد محمد حم�ضو، 

بثت تقرير� عن �لمجزرة ��ضتفز م�ضاعر �ل�ضوريين عموما 

موفدة  عاز�ر،  مي�ضلين  فال�ضحفية  يو�ضف.  ل  وب�ضكل 

كما  (م�ضيحية  �لتقرير   و�ضاحبة  د�ريا  بلدة  �إلى  �لقناة 

تجازوت  ��ضتفز�زي  ب�ضكل  ظهرت  ��ضمها)  بذلك  ي�ضي 

فيه كل ما هو متعارف عليه في مو�ثيق �لعمل �ل�ضحفي، 

وكل  �ل�ضوري  �لمجتمع  في  �أي�ضا  عليه  متعارف  هو  وما 

�لمجتمعات �لب�ضرية حول حرمة �لموتى.

�لتقرير  في  عاز�ر  لمي�ضلين  �ل�ضتفز�زي  �لظهور  هذ�   

�نزلق  وكيفية  �لق�ضية  جوهر  على  طغى  �لتلفزيوني 

و�أعمال  �لقتل  من  �لم�ضتوى  هذ�  �إلى  �ل�ضوري  �لمجتمع 

�لعنف. وفجاأة ن�ضي هوؤلء �لنا�ضطون �ل�ضوريون �لغا�ضبون 

بيت مدمر من جر�ء �لق�ضف
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و�ضبو�  و�ل�ضبيحة  �لأمن  عنا�ضر  من  بالمجزرة  قام  من 

لناقة  �لذين  �ل�ضوريين  �لم�ضيحيين  على  �ضخطهم  جام 

ول جمل لهم في �لق�ضية برمتها (�لمجزرة)، �ضوى ديانة 

موفدة قناة �لدنيا �إلى د�ريا مي�ضلين عاز�ر. �لالعقالنية 

عن  و�لبحث  �لعقالنية  على  طغت  �لظاهرية  و�لأ�ضباب 

�لأ�ضباب �لجوهرية و�لأهد�ف �لحقيقية للنظام �ل�ضوري 

ل�ضتخد�م هذ� �لعنف �لمفرط �لذي خلف هذه �لمجازر 

�لرهيبة؟! 

�لتهام  �أ�ضابع  توجيه  فاإن  من�ضفين  نكون  وحتى 

''�إبادة  �إلى  للم�ضيحيين في و�قعة مجزرة د�ريا و�لدعوة 

عويد  كفر  مجزرة  �إثر  �أبيها''  بكرة  عن  �لعلوية  �لطائفة 

كمكونين  �لطرفين  بر�ءة  رغم  فر�غ  من  تاأت  لم  �لثانية 

�لإجر�مي  �لفعل  هذ�  من  وطائفي)  (ديني  �ضوريين 

�ل�ضلمية  �لمظاهر�ت  من  �أ�ضهر  �ضبعة  فبعد  �لرهيب. 

حدث  �ل�ضوري  �ل�ضيا�ضي  �لم�ضهد  تت�ضيد  بقيت  �لتي 

تحول كبير في �لثورة �ل�ضورية، �إذ تمكن �لنظام �ل�ضوري 

�لم�ضلح  �لعمل  ت�ضدر  بحيث  عنها  �ل�ضلمية«  »نزع  من 

�لذي  �ل�ضلمي  �ل�ضيا�ضي  �لن�ضاط  ح�ضاب  على  �لو�جهة 

في  �ل�ضوري  �لنظام  �أوغل  وكلما  م�ضتحيل.  �ضبه  بات 

عدد  تر�جع  كلما  و�لقتل  �لمفرط  �لعنف  ��ضتخد�م 

�لمظاهر�ت �ل�ضلمية و�زد�د عدد �لمن�ضقين من �لجي�ص 

�لذين يرف�ضون �إطالق �لنار على مو�طنيهم وكذلك �زد�د 

تحول �لعديد من �لنا�ضطين �لمدنيين �إلى �لكفاح �لم�ضلح 

وت�ضكيل كتائب ع�ضكرية في ظل مظلة ع�ضكرية معار�ضة 

تدعى �لجي�ص �ل�ضوري �لحر.

الطفلة مقطوعة الراأ�س و»اإبادة الطائفة العلوية«

وبالرغم من �أن هذه �لطفلة »مقطوعة �لر�أ�ص« من بلدة 

من  �لأخيرة  ولي�ضت  �لأولى  �ل�ضحية  لي�ضت  عويد  كفر 

�إذ �أدرجت �لأمم  �ل�ضحايا �لأطفال في �لثورة �ل�ضورية، 

للدول  �ل�ضود�ء  قائمتها  على  �ل�ضوري  �لنظام  �لمتحدة 

�ضورة  �نت�ضار  فاإن  �لأطفال،  ت�ضتهدف  �لتي  و�لمكونات 

هذه �لطفلة وبهذه �لطريقة �لالإن�ضانية �ضكل نقطة تحول 

مكونات  تعاي�ص  وم�ضتقبل  �ل�ضورية  �لثورة  م�ضار  في 

كان  و�إذ�  �لم�ضتقبل.  في  بع�ضها  مع  �ل�ضوري  �لمجتمع 

قيام بع�ص �لنا�ضطين باتهام �لأقلية �لم�ضيحية بالوقوف 

�إلى جانب �لنظام �ل�ضوري �إثر مجزرة د�ريا، وحتى قبلها، 

تردد  ب�ضبب  ذلك  وقبل  �لم�ضوؤوم،  �لتقرير  و�قعة  ب�ضبب 

�لكثيرين من �لم�ضيحيين في �لوقوف مع �لثو�ر ومعار�ضة 

ذلك  من  �أخطر  �لعلوية  �لطائفة  و�ضع  فاإن  �لنظام، 

بكثير. �إذ بات �أي حديث عن �لأقليات في �ضوريا، وهي 

�إلى  يتبادر  �لإثنية،  �أو  �لطائفية  �أو  �لدينية  �ضو�ء  كثيرة 

�لأذهان فور� و�ضع �لطائفة �لعلوية. و�لخطير في �لأمر 

تن�ضب  �إذ  �لتهام  قف�ص  في  باتو�  كطائفة  �لعلويين  �أن 

و�ل�ضبيحة  �لأمن  عنا�ضر  �أعمال  جمعي،  وب�ضكل  �إليهم، 

و�لمو�لين  �لمعار�ضين  بين  �لتمييز  دون  للنظام  �لتابعة 

�ل�ضوري  �لمجتمع  و�أ�ضحى بع�ص مكونات  للنظام.  منهم 

من  وغيرهم  �لمعار�ضين  �لعلويين  بين  يميز  ل  �لأخرى 

وكاأن  و�ل�ضبيحة،  �لأمن  �أجهزة  �ضفوف  في  �لمنخرطين 

باأمر عملياتي و�حد كمجموعة  تتحرك  �لعلوية  �لطائفة 

�ضيا�ضية �أو ع�ضكرية متجان�ضة ولي�ضت طائفة ت�ضم �أنا�ضا 

متعددي �لم�ضارب و�لأهو�ء وت�ضكل ع�ضرة في �لمائة من 

للنظام  �لمعار�ضين  و�أ�ضر�ص  �أ�ضهر  �أنجبت  �ضوريا  �ضكان 

�ل�ضوري في عهد �لأ�ضدين �لأب و�لبن.

�إلى  �ل�ضوري  �لنظام  تحول  حين  بل  فح�ضب،  هذ�  لي�ص 

�إثر  و�لمروحيات  �لحربية  بالطائر�ت  �لمدن  ق�ضف 

�إن  تقول  �ضائعات  ر�جت  �لأر�ص  �لمتتالية على  خ�ضائره 

جل �لطيارين، �إن لم يكونو� كلهم، ممن يق�ضفون �لمدن 

�لعلوية. وما عزز هذه  �لطائفة  �أبناء  و�لمدنيين هم من 

�أول طائرة ع�ضكرية من  �ل�ضائعات، �ضقوط  �أو  �لنظرية، 

طر�ز ميغ ٢3 فوق بلدة موح�ضن في محافظة دير �لزور 

في يوم �لثنين (13 �آب/ �أغ�ضط�ص ٢1٠٢) و�أ�ضر قائدها 

�لعقيد �لركن مفيد محمد �ضليمان �لذي قدم نف�ضه في 

�أنه  على  �ليوتيوب  موقع  على  �لثو�ر  بثه  فيديو  �ضريط 

من �لطائفة �لعلوية، و�أن مهمته كانت قتل �لمدنيين في 

�لبلدة (�ضنية). هذه �لو�قعة و�لدعاية �لقوية من �لتيار�ت 

�لتي  �لم�ضلحة،  وخ�ضو�ضا  �لمعار�ضة،  في  �لإ�ضالمية 

�أطلقت �أ�ضماء �ضنية و��ضحة على كتائبها، حول طائفية 

�لتهام.  ككل في قف�ص  �لعلوية  �لطائفة  و�ضعت  �لنظام 

ومن هنا جاءت �لدعوة �إلى ''�إبادتها عن بكرة �أبيها'' �إثر 

�نت�ضار �ضورة �لطفلة مقطوعة �لر�أ�ص في بلدة كفر عويد 

في محافظة �إدلب، فالدعو�ت �ل�ضابقة، �لتي �أ�ضرنا �إليها 

تقت�ضر  وكانت  �لحدة  بهذه  تكن  لم  �لمقال  بد�ية  في 

و�للتحاق  �لنظام  �لبتعاد عن  �لعلويين  �لطلب من  على 

بالمعار�ضة.

�أ�ضر  في  كبير  حد  �إلى  �ل�ضوري  �لنظام  نجح  وبدوره 

لبقية  وتقديمها  �لخا�ص  �ضجنه  في  �لعلوية  �لطائفة 

كطائفة  و�لإثنية  �لدينية  �ل�ضوري  �لمجتمع  مكونات 

حاكمة تتولى مقاليد �لأمور في �لبالد و�لم�ضوؤولة عن كل 

�ضغيرة وكبيرة فيه (�لأ�ضد ومعظم قادة �لفرق �لع�ضكرية 

و�لأجهزة �لأمنية تنتمي للطائفة �لعلوية في حين �أن وزير 

�لدفاع �ضني من ريف حماة). ويتغذى خطاب �لنظام هذ�، 

وكذلك محاولته �لخبيثة في بث �لفتنة د�خل �لمجتمع 

�لم�ضتمر  �لتحول  على  �لتكوين،  �لف�ضيفي�ضائي  �ل�ضوري 
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في »�أ�ضلمة« �لثورة �ل�ضورية. فازدياد نفوذ �لتيار�ت �لإ�ضالمية، 

وفي �لقلب منها �لتيار �ل�ضلفي، في �لثورة �ل�ضورية وخ�ضو�ضا 

في جـناحها �لعـ�ضـكري يـ�ضـاعد �لنظام �ل�ضـوري على تطيـيف 

(ن�ضبة �إلى �لطائفية) �ل�ضر�ع �لد�ئر في �لبالد؛ بمعنى تحويله 

من ثورة �ضعبية �ضد �ضلطة دكتاتورية غا�ضمة �إلى �ضر�ع طائفي 

�ضني ــ علوي، �أو �ضني ــ �ضيعي �إذ ثمة �أقلية �ضيعية �ضغيرة في 

�ل�ضيعي  �هلل  وحزب  �لإير�ني  �لنظام  دعم  يعطي  كما  �ضوريا، 

�للبناني للنظام �ل�ضوري م�ضد�قية لخطاب �لأخير. وما يزيد 

�لطين بلة هو �نجر�ر بع�ص �ل�ضا�ضة وقادة �لمنطقة �إلى �لترويج 

لهذ� �لخطاب عبر �لتحذير من ت�ضكيل هالل �ضيعي يمتد من 

�لملك عبد  و�ضوريا، كما فعل  بالعر�ق  لبنان مرور�  �إلى  �إير�ن 

�هلل �لثاني، ملك �لأردن �أكثر من مرة.

الحرب االأهلية الطائفية ومرحلة ما بعد االأ�شد

وبالرغم من �أن �ل�ضوريين، �ضو�ء �لثو�ر على �لأر�ص، ومن خلفهم 

�لنظام  �أو  جهة،  من  �ل�ضيا�ضية  �لمعار�ضة  ت�ضكيالت  معظم 

وموؤيدوه من جهة �أخرى، يرف�ضون و�ضف �لمعارك �لد�ئرة في 

�لإعالم  يفعل  �لأهلية، كما  بالحرب  �ضنة  �أكثر من  �لبالد منذ 

عمليات  بوجود  �إقر�ر�  هناك  فاإن  طويلة،  فترة  منذ  �لغربي 

�ضورية وخ�ضو�ضا في  مناطق  تطهير طائفية حدثت في عدة 

محافظة حم�ص. و�إذ� كان ثمة �إجماع على �تهام �لنظام بالقيام 

باأعمال  �لم�ضلحة  �لمعار�ضة  �تهام  فاإن  �لعمليات  هذه  بمثل 

�أن  يبدو  �إذ  �لآن.  مادي حتى  دليل  بدون  تبقى  �لنوع  من هذ� 

(�ل�ضني)  �لإ�ضالمي  �لطابع  غلبة  ورغم  �لم�ضلحة،  �لمعار�ضة 

�لعالمية  �لإن�ضان  حقوق  منظمات  �تهام  من  وبالرغم  عليها، 

بالقيام  لها  �لمتحدة  لالأمم  �لتابع  �لإن�ضان  حقوق  ومجل�ص 

�ضيا�ضة  تلتزم  ماز�لت  �لإن�ضان،  لحقوق  ج�ضيمة  بانتهاكات 

�ضبط �لنف�ص في هذ� �لمجال، �أق�ضد �لتطهير �لطائفي، لكن 

�إلى متى؟ فكلما طال �أمد �ل�ضر�ع كلما �زد�دت �أ�ضلمة كتائب 

ي�ضير  وكاأنه  وبد�  �ل�ضوري  �لمجتمع  و�زد�د تطييف  �لمعار�ضة 

�أهلية طاحنة، لي�ص بالمعنى �لمتد�ول في �لإعالم  نحو حرب 

�لغربي بل بالمعنى �لطائفي �لبغي�ص. و�إذ� ��ضتمرت �لأمور على 

�لم�ضلح في غياب  �لعمل  ��ضتمر�ر  بمعنى  �ليوم،  ما هي عليه 

�أي �أفق �ضيا�ضي، فاإن خطر تحول �ضوريا �إلى دولة فا�ضلة على 

�لنمط �ل�ضومالي يتعاظم. وينه�ص �إلى جانب ذلك خطر �آخر 

�إذ في ظل غياب قيادة ع�ضكرية م�ضتركة تتبع قيادة �ضيا�ضية 

معار�ضة موحدة يزد�د �لخوف من تحول قادة �لكتائب �لم�ضلحة 

�لمناه�ضة للنظام �إلى �أمر�ء حرب على �لطريقة �لأفغانية، ما 

يعني �إطالة �أمد �ل�ضر�ع �إلى �أجل غير م�ضمى.

العدالة االنتقالية و»م�شروع اليوم التالي« 

وكذلك  �لمعار�ضة  نا�ضطي  تمنع  لم  �لقاتمة  �ل�ضورة  هذه 

�لقادم  �لبديل  �لبحث عن �ضكل  لها من  �لد�عمة  �لدول  بع�ص 

�أ�ضا�ضية  م�ضلمة  من  تنطلق  باتت  لأنها  و�لأ�ضد،  �لبعث  لنظام 

ل  وحتى  لمحالة.  �ضاقط  �ل�ضوري  �لنظام  �أن  وهي  (لديها) 

يفاجاأ �لنا�ضطون ود�عموهم بمجيء نظام يعيد �إنتاج �لتجربة 

�أو  يتطاحنون)  حرب  (�أمر�ء  �لأفغانية  �أو  (طائفيا)  �لعر�قية 

حتى �ل�ضومالية (�لدولة �لفا�ضلة) قامو� باإعد�د �لعدة د�ضتوريا 

و�ضيا�ضيا للمرحلة �لمقبلة. وبما �أن �لنظام �ل�ضوري يقوم منذ 

ي�ضتند  �إق�ضائي  �ضمولي  فكر  على   1٩٦3 عام  �لبعث  �نقالب 

وجي�ص  �لأمنية  �لأجهزة  ع�ضر�ت  خالل  من  قمعية  بنية  على 

كبـير مرتبـط بر�أ�ضـه، بالإ�ضـافة �إلى �للجـان �لـ�ضعبية �لبـعثية 

(�ل�ضبيحة) فاإن �لدخول �إلى مرحلة ديمقر�طية بخ�ضائر قليلة 

�أمر� بعيد �لمنال. وتزد�د �ضعوبة �لو�ضول  �أنقا�ضه يبدو  على 

�إلى هذ� �لهدف مع �إطالة �أمد �لأزمة وظهور �لهويات �لفئوية 

ما قبل �لوطنية كالطائفية و�لإثنية وحتى �لقومية �لتي يغذيها 

�لنظام لإطالة عمره وت�ضتيت �لجبهة �لمعار�ضة له.

متعددة  لمكونات  كمتحف  �ل�ضورية  �لدولة  فر�دة  تلعب  كما 

قوميا ودينيا وطائفيا وكذلك فر�دة �لنظام �لذي و�ضع �أ�ض�ضه 

�لرئي�ص �ل�ضوري �لر�حل حافظ �لأ�ضد وورثه لبنه، و�لقائم على 

�لمزج بين �لإيديولوجيا �ل�ضعبوية �لمقاومة �لم�ضتندة �إلى حزب 

قومي عروبي �إق�ضائي (حزب �لبعث) وبين دولة بولي�ضية تتو�ضل 

ل�ضالح  نهائيا  دوره  و�إنهاء  �لمدني  �لمجتمع  ل�ضرب  �لقمع 

�لقائد �لمخل�ص (�لأ�ضد و�بنه)، دور� مهما في تعقيد �لمرحلة 

�لنتقالية و�ضكل �لنظام �لم�ضتقبلي. �أ�ضف �إلى ذلك ما �أ�ضرنا 

�إليه في بد�ية هذه �لمقالة من �زدياد نفوذ �لتيار�ت �لإ�ضالمية 

مع  و�لع�ضكري  �ل�ضيا�ضي  ب�ضقيها  �ل�ضورية  �لمعار�ضة  د�خل 

خطر قيام �ضر�ع طائفي يتجاوز �لخارطة �ل�ضورية.

وتجاوز  �لأ�ضد  بعد  ما  لمرحلة  �لمقدمة  �لم�ضاريع  �أبرز  ولعل 

هو  عقود  خم�ضة  منذ  �ضوريا  يحكم  �لذي  �لدكتاتوري  �لنظام 

»م�ضروع �ليوم �لتالي« (The Day After) �لذي تم بدعم وتمويل 

�ل�ضوي�ضرية  �لخارجية  من  وكذلك  �لأمريكية  �لخارجية  من 

�لحكومية على  و�لنروجية غير  �لهولندية  �لمجموعات  وبع�ص 

�أن يتولى �لمعهد �لأمريكي لل�ضالم و�لمعهد �لألماني لل�ضيا�ضة 

وتي�ضير  مبا�ضر  ب�ضكل  عليه  �لإ�ضر�ف   SWP و�لأمنية  �لدولية 

�لأقليات في  كثير� على م�ضتقبل  قلقة  �لغربية  فالدول  عمله. 

�أعاله  ذكرناها  �لذي  �لمخاطر  في ظل  �لأ�ضد  بعد  ما  �ضوريا 

وكذلك على �ضوء �لتجارب �لمريرة �لتي مرت بها دول �لجو�ر 

�لأقليات،  على  �لغربي  �لقلق  �لعر�ق.  وخ�ضو�ضا  �ل�ضوري، 

من  �لخوف  على  �أي�ضا  يقوم  �لم�ضيحية،  �لأقلية  وخ�ضو�ضا 

و�ضول �لإ�ضالميين �إلى �ل�ضلطة في �ضوريا ما بعد �لأ�ضد كما 

هي �لحال في �أهم دولتين من دول �لربيع �لعربي كم�ضر وتون�ص 

حتى  تبدو  �لتي  تجربتها،  خ�ضو�ضية  رغم  ليبيا  ما  حد  و�إلى 

لحظة كتابة هذ� �لمقال �أف�ضل من �ضابقتيها رغم �لعنف �لذي 

ر�فق �لثورة �لليبية وتحولها �إلى نز�ع م�ضلح طويل �لأمد وربما 

ب�ضبب ذلك.

وقد تكون فريق �لعمل في م�ضروع �ليوم �لتالي من ٤٥ �ضخ�ضية 

�ضورية تمثل كافة �أطياف �لمعار�ضة �ل�ضورية عملت من خالل 

عدة لقاء�ت في �لعا�ضمة �لألمانية برلين في مجموعات عمل 

�لديمقر�طي.  �لنتقال  لت�ضهيل  خطة  و�ضع  على  متخ�ض�ضة 

�ل�ضوري  �لوطني  �لمجل�ص  عن  ممثلين  �لمجموعة  و�ضمت 

بالإ�ضافة  �لديمقر�طي  �لتغيير  وتيار  �لمحلية  �لتن�ضيق  ولجان 

�إلى خبر�ء �قت�ضاديين وع�ضكريين �ضابقين و�أكاديميين ون�ضطاء 

�لدينية  للمجموعات  ممثلين  على  عطفا  �لمدني،  �لمجتمع 

�لتي  �لمتعددة،  �للقاء�ت  �نتهت  وبالفعل  �ضوريا.  في  و�لإثنية 

نهائية  وثيقة  �إلى  �لمذكورة،  �ل�ضخ�ضيات  معظم  فيها  �ضارك 

تمثل ت�ضور� �أوليا كنوع من خارطة طريق لقادة �ضوريا �لجدد 

ب�ضال�ضة  �لنتقالية  �لمرحلة  ت�ضير  كي  �لنظام)  �ضقوط  (بعد 

وبثقافة ديمقر�طية تمهد �لطريق للمرحلة �لد�ئمة. كما ت�ضم 

�لوثيقة مبادئ �أولية لد�ضتور �ضوري م�ضتقبلي تو�فقت مكونات 

�لمعار�ضة �ل�ضورية �لممثلة في �لم�ضروع على خطوطه �لعامة: 

مفهوم  على  و�لت�ضديد  مدنية)  (دولة  �لقادمة  �لدولة  ك�ضكل 

عن  �لنظر  بغ�ص  �لمو�طنين  لجميع  �لعد�لة  وتوفير  �لمو�طنة 

�لطائفة و�لعرق �أو �لجن�ص.

و�إذ� كان م�ضروع �ليوم �لتالي يعتبر من �أهم �لم�ضاريع �لو�عدة 

هناك  فاإن  �ضوريا  في  �لديمقر�طي  �لنتقال  عملية  لت�ضهيل 

م�ضاريع �أخرى وموؤتمر�ت مو�زية �نعقدت في ��ضطنبول وبع�ص 

�لنتقالية  �لعد�لة  مو�ضوع  تناولت  �لأخرى  �لعالمية  �لعو��ضم 

على وجه �لتخ�ضي�ص، بال�ضتناد �إلى تجارب م�ضابهة كالعر�ق 

وجنوب �إفريقيا و�ألمانيا �ل�ضرقية وحتى �لمغرب. قتركة نظام 

�لأ�ضد و�لبعث ثقيلة جد� على مدى �لعقود �لخم�ضة �لما�ضية 

�لتي خلفت مئات �لألوف من �ل�ضحايا بين قتيل وجريح ومفقود 

هوؤلء  خو�طر  وجبر  �لتركة  هذه  وتجاوز  �ضيا�ضي.  ومعتقل 

�لعقاب  من  �لإفالت  عدم  مبد�أ  وتطبيق  �ل�ضحايا  و�إن�ضاف 

و�لتعامل مع �لجناة بطريقة ل توؤدي �إلى هز�ت �ضيا�ضية عنيفة 

دويالت  �إلى عدة  �لبالد  تق�ضيم  �أو  �لطائفية  �لأهلية  كالحرب 

�لتطور  �ضوء  في  �لم�ضتحيل  يكن  لم  �إذ�  �ل�ضهل  بالأمر  لي�ص 

ينجح  فهل  �ل�ضورية.  �لثورة  �أخذته  �لذي  �لخطير  �لع�ضكري 

�ل�ضوريون في تجاوز مخلفات �لما�ضي �لبعثي �لأ�ضدي �لقمعي 

و�لدخول في ف�ضاء ديمقر�طي عبر ت�ضكيل دولة مدنية تعددية 

�أطياف �لمعار�ضة �ل�ضورية؟ �ضوؤ�ل نترك  كما تنادي به معظم 

�لإجابة عليه للم�ضتقبل.

�أحمد ح�ضو: �ضحافي ومعار�ص �ضوري يقيم في كولن باألمانيا، 

من �أ�ضرة تحرير مجلة »فكر وفن«. 

مو�جهة �لما�ضي �لأليم  |  �أحمد ح�ضو: �ضوريا: �إرث �لبعث ونظام �آل �لأ�ضد معهد غوته  |  فكر وفن، عدد ٩٨
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غالبا ما يحاول اللبنانيون اأي�شا تجاهل الما�شي، اإال اأن االأدب وحده يعتر�س التنا�شي،  

فهو حين ي�شف الماأ�شاة يقدم م�شاهمة جلية في معالجة الما�شي اللبناني.

Andreas Pflitsch    اأندريا�س فليت�س

ظالل الحرب االأهلية

االأدب اللبناني وتحديات الما�شي االأليم

في  يدّر�ص  �لذي  �لجتماع  عالم  �ضمير خلف،  و�ضع   1٩٩٤ عام  في 

�لجامعة �لأمريكية في بيروت، �ضوؤ�ل ل يني �لمجتمع �للبناني يطرحه 

بعد �لحرب �لأهلية: كيف �ضيتمكن مجتمع م�ضروخ ومتعدد، تحيطه 

�لوطنية  �لهوية  في  دمجها  من  ما�ضيه  في  �لأليمة  �ل�ضر�ع  �أ�ضر�ر 

و�لذ�كرة �لجمعية؟. وي�ضيف �أن مو�جهة �ضاملة وعميقة مع �لما�ضي 

فقط،  وبذلك  بذلك،  لأننا  �لأهمية  من  بالغة  درجة  على  �لقريب 

خلف  وكان  �لما�ضي.  تكر�ر  خطر  من  مخاوفنا  تبديد  من  �ضنتمكن 

في ت�ضعينيات �لقرن �لما�ضي من �أبرز �لنقاد لعدم معالجة �للبنانيين 

لتاريخهم غير �لبعيد. و�لحق �أن لتجاهل �لما�ضي لدى �للبناني تقليد 

عريق. وقد تعاهد �لموقعون على معاهدة �ل�ضالم �لتي �أنهت �لحرب 

�لأهلية بين �لدروز و�لمو�رنة عام 1٨٦٠ على ترك �لما�ضي في �ضالم.

كما �أن مد�فع �لحرب �لأهلية �لق�ضيرة عام 1٩٥٨ �ضكتت بناء على 

�ضعار ل غالب ول مغلوب و�ضمل �لتفاق عفو� عاما عما م�ضى. لم 

يرغب �أحد في �لبحث عن �أ�ضباب �لنز�ع �أو معالجته معالجة علمية. 

وعليه �ضدر عام 1٩٩1 �أي�ضا قانون عفو عام �ضمل كل جر�ئم �لحرب. 

�إن هذه �ل�ضيغة �لر�ضمية لفر�ص �لن�ضيان �لعام قد تو�ضع في خدمة 

�لحرب  �أو  �لحرب  �لناتج عن  �لمجتمعي  �لخر�ب  �أعباء  �لتحرر من 

�لأهلية �أو �لدكتاتورية �لمديدة. عادة ما يتنادى �لمتخا�ضمون في هذ� 

�ل�ضياق �إلى »�ضاعة �ل�ضفر« مقترحين بذلك �إمكانية بد�ية جديدة ل 

تحمل �أوز�ر �لما�ضي.

مخاطر التجاهل

�إن �لوجه �لآخر للن�ضيان �لمن�ضو�ص عليه في �لقانون لجبر �لخو�طر 

�لمتعمد،  و�لتنا�ضي  �لتام  �لتجاهل  يكمن في خطر  �لنو�يا  وتح�ضين 

حيث ل تتم معالجة خالفات و�ضروخ �لما�ضي وتبقى بذلك حا�ضرة 

بقوة. �أما �لفنون و�لأدب و�ل�ضينما فقد �أبدت �هتماما خا�ضا بمعالجة 

�لتمزيق«  �لذ�كرة على  �لمو�ضـوم »قدرة  كـتابـه  �لأهليـة. في  �لحـرب 

�أعمال  نيكرو في  �ضعدي  نورمان  تعمق  كامبردج ٢٠1٢)  (من�ضور�ت 

�ليـا�ص  مثـل  كـتـاب  �لـحـرب.  جـيـل  �إلى  ينتمـون  كـتاب  خم�ضـة 

يعك�ضون   (1٩٤٥ (مو�ليد  �ل�ضعيف  ور�ضيد   (1٩٤٨ (مو�ليد  خـوري 

�لذ�تية عنها. فالقرب  �لأهلية م�ضوؤوليتهم  �لحرب  �أعمالهم عن  في 

�لزماني و�ل�ضخ�ضي لهوؤلء �لموؤلفين من �لأحد�ث يلقي �ضوء� على 

�ضر بحثهم عن �أ�ضكال �أدبية تتجاوز �لو�قعية. تتميز �أعمالهم بدرجة 

عالية من نقد �لأيديولوجيا و�ل�ضك �للغوي، يمكن ت�ضنيفها في �أدب 

ما بعد �لحد�ثة وطوبت منذ زمن بعيد في خانة �أدب �لحرب �لأهلية. 

كما ل يمكن فهم �لأعمال �ل�ضيرية لجان �ضعيد مقد�ضي ومي غ�ضوب، 

�لتي يبحث فيها �ضعدي نيكرو، �إل كاأعمال تعالج �لتجربة �لموؤلمة مع 

�لحرب �لأهلية.

�إل �أن �لمعالجة �لأدبية لالأحد�ث ل تتوقف عند كال�ضيكيات �لحرب 

�ضطح  على  �ل�ضادمة  �لتجارب  تطفو  ل  ما  غالبا  �للبنانية.  �لأهلية 

نهاية  على  عقدين  مرور  فبعد  به.  ي�ضتهان  ل  تاأخر  بعد  �إل  �لوعي 

�لعنف  �ندلع  تعالج  رو�يات  عدة  ظهرت  �للبنانية  �لأهلية  �لحرب 

بطريقة مختلفة عن كال�ضيكيات �لأدب �للبناني �لتي عالجها نورمان 

�ضعدي نيكرو. فالمر�قب يلحظ منذ ب�ضع �ضنين كيف يبحث �لجيل 

�لجديد في عر�ضه للحرب عن �أ�ضكال جديدة ويجدها.

الحرب االأهلية في االأدب الجديد

فرو�ية ر�وي حاج »لعبة دي نيرو« �ل�ضادرة عام ٢٠٠٦ تروي م�ضائر 

�ل�ضـديقيـن جـورج مخـروقـي (�لم�ضـمى دي نيــرو) وبـ�ضـام �لـبـيا�ص 

(�لر�وي)  �للذين عا�ضر� �لحرب �لأهلية في بيروت ثمانينات �لقرن 

�لما�ضي. �لطفالن لم يفهما معنى �لحرب �لأهلية �لتي �ندلعت عام 

وبريئة  �ضحرية  �ضبه  خلفية  مجرد  كانت  بحيث  بالكاد،  �إل   1٩7٥

لألعابهما ومغامر�تهما: �لأولد يجمعون �أغلفة �لقذ�ئف كي يقاي�ضوها 

ب�ضجائر. وعندما يكبر�ن في �ل�ضن يت�ضح مدى تاأثير �لحرب وعو�قبها 

�إلى  على حياتهما. فبينما يلتحق جورج بميلي�ضيا م�ضيحية، ويذهب 

لزعيم  �ليمنى  �ليد  ي�ضبح  حتى  ويتدرج  هناك  ليتدرب  �إ�ضر�ئيل 

�لميلي�ضيا، يحاول ب�ضام �لتهرب من �لحرب ويحلم بالهجرة �إلى روما. 

على خلفية ح�ضار بيروت ومذ�بح �ضبر� و�ضاتيال �ضيف 1٩٨٢ يبلغ 

�ل�ضر�ع ذروته ويتو�جه �ل�ضديقان كعدوين ويتحديان �لقدر باأن يلعبا 

�لروليت �لرو�ضي كما يفعل معبود جورج  روبرت دي نيرو في فيلم 

»�ضائد �لغزلن« (1٩7٨). 

في تو�تر در�مي �ضريع وقالب يذكر �إلى حد كبير ب�ضياغة �ل�ضيناريو، 

يعاني  حيث  �للبنانية،  �لعا�ضمة  في  �لكئيب  �لمز�ج  �لرو�ية  ت�ضف 

�ضكانها �لأمرين ب�ضبب �أزيز �لر�ضا�ص و�نفجار�ت �لقنابل �لمتالحقة، 

بالياأ�ص  عليهم  �لمفرو�ص  �لو�قع  ح�ضب  حياتهم  �ضوؤون  فيرتبون 

و�لقنوط تارة وبال�ضخرية �لالذعة تارة �أخرى ويحافظون ببر�غماتيتهم 

على �ضكل من �أ�ضكال �لحياة �ليومية. بل �إن �لمر�هقين يجد�ن في 

�لبد�ية جاذبية ما في �لحرب، في�ضبح دويها على ل�ضان �لر�وي نغما 

حزينا يحن �إليه: ''كنا مهم�ضين، �ضحاذين، �أولد �ضو�رع، عرب �ضبقين 

علب  �لمرفوعة  �أكمامها  في  ند�ص  مفتوحة  وقم�ضان  مجعد  ب�ضعر 

�لمارلبورو''. لدينا هنا نظرة د�خلية ل�ضاب مغرور مفتول �لع�ضالت 

منظم في �لميلي�ضيات، مهمته �إخفاء ذلك �لمر�هق �لمدعي. يبدو �أن 

�لحكاية ل تتعلق �ضوى بال�ضيا�ضة و�لأيديولوجيا.

مع  تميل  �لتي  �للغة  في  لنا  تظهر  �لمتدرجة  و�لوح�ضية  و�لخ�ضونة 

يفعالن  �أو حدود،  توجد مرجعيات  �أنه ل  فبما  �لفجور.  �إلى  �لزمن 

�لمخدر�ت  يتعاطيان  �لكحوليات،  �ضرب  في  يبالغان  ي�ضاء�ن،  ما 

ويدمنان �أفالم �لدعارة، وتمارين �لرماية �لتي تبدو بد�ية �ألعاب لهو، 

تكت�ضب مع �لوقت مزيد� من �لجد و�لخطورة. في �لنهاية يظهر �أن 

�لتي تغدو �حتر�فا وترتزق  �ل�ضديقين وقعا �ضحية لقو�عد �لحرب 

منها �لميلي�ضيات ب�ضورة فاح�ضة. خالل تاأرجحهما بين �أوهام �لقدرة 

�لكلية و�ل�ضعور بالعجز �لمطلق يتورطان في عالقات ل ي�ضتطيعان 

معرفة ت�ضابكاتها، ناهيك عن �ل�ضيطرة عليها.

الواقعية المبالغة

ر�وي حاج، �لمولود عام 1٩٦٤، ينتمي �إلى �أبناء جيل �لحرب �لذين 

في  �إما  ويعي�ضون  �لإنجليزية  �أو  و�لفرن�ضية  بالعربية  �ليوم  يكتبون 

�لمهجر �أو لبنان وقدمو� بو�كير �أعمالهم في �ل�ضنو�ت �لأخيرة. �أعمال 

ربيع علم �لدين (مو�ليد 1٩٥٩)، �لمقيم في كاليفورنيا �أو يو�ضف بزي 

(مو�ليد 1٩٦٦) �لمقيم في بيروت، تتميز بو�قعية مح�ضة في �لتقرب 

من مو�ضوعة �لحرب �لأهلية، حيث يتم �لدخول في تفا�ضيل �لحياة 

�ليومية للحرب وروح زمنها بلغة �أقرب �إلى �لختز�ل و�لفظاظة، على 

�لنقي�ص من �لجيل �لأكبر من �لكتاب على غر�ر خوري �أو �ل�ضعيف 

�للذين عانيا �أحد�ث �لحرب �لأهلية وهما بالغان وعر�ضاها لذلك في 

�أعمالهما باأ�ضلوب �ضريالي ــ �غتر�بي.

مثل جميع �أبناء جيله �نطبعت حياة يو�ضف بزي �أي�ضا بالحرب �لأهلية 

�للبنانية. ن�ضه �لقريب من �ل�ضيرة �لذ�تية و�ل�ضادر عام ٢٠٠٥ بالعربية 

�إطاللة  يقدم  و�بت�ضم«  عرفات  يا�ضر  �إلي  »نظر  بعنو�ن:  و�لنجليزية 

�إلى   1٩٨1 بين  �لفترة  عا�ص  مر�هق  حياة  على  �لذ�تية  في  مغرقة 

1٩٨٦ منخرطا في �لميلي�ضيات، حيث يبد�أ ن�ضه بلغة مقت�ضبة ت�ضبه 

�لبروتوكول: ''�إنه �ضيف 1٩٨1. �ضجل محمود �لتقي ��ضمي في  �لدفتر 

و��ضطحبني �إلى غرفة �لعتاد: �لجزمة (�لر�نجرز)، �لبذلة �لخ�ضر�ء 

ذخيرة،  �أم�ضاط  بثالثة  جعبة  �لكتف،  على  �لزوبعة  �ضارة  �لغامقة، 

قنبلتان، وكال�ضينكوف �أخم�ص حديد رو�ضي د�ئرة 11 بوز م�ضطوف. 

للحزب  �لتابعة  �لمركزية  �لطو�رئ  قوة  في  متفرغا  �أ�ضبحت  هكذ� 

لبنانية  ليرة   ٦٠٠ �لر�تب  بيروت.  في  �لجتماعي  �لقومي  �ل�ضوري 

وعلبة �ضجائر و�حدة يوميا''.

نوعي  و�ضف  �أو  �لتفا�ضيل  لأدنى  و�ضف  يوجد  ل  �أي�ضا  �لمتن  في 

�ضيء  �أي  �أو  تاريخيا  �ل�ضياقات  تبرير  �أو  �لم�ضهد  لإي�ضاح  وتقييمي 

�إن  بزي  يقول  لالأحد�ث.  �لمح�ص  �لحا�ضر  عن  �لتفكير  يبعد  �آخر 

نف�ضي  �أطهر  �أن  ''�أردت  �لتن�ضيق:  في  منه  �إر�دة  �أي  دون  ولد  �لن�ص 

من هذ� �ل�ضدر، هذ� �لحجر، من �لذ�كرة، فاألقيته على �ل�ضفحات 

دون �أية �ضروط �أدبية �أو �ضعرية، على �أمل خال�ص نف�ضي''. وهكذ�، 

كما  بالميلي�ضيات،  لاللتحاق  تبرير  �أي  �لأول  �لم�ضهد  في  يوجد  ل 

عن  وعو�ضا  مبهجا.  �أم  كئيبا  �لحدث  كان  �إن  �إ�ضارة  �أي  توجد  ل 

�لمهم  �أن  �إلى  �لدقيقة  وكميتها  �لم�ضتلمة  �لمو�د  تعد�د  ي�ضير  هذ�، 

وزمان  مكان  يرد  دقيق  بروتوكولي  باأ�ضلوب  �لخارجي.  �لمظهر  هو 

�لق�ض�ص  بزي عن وعي على  �عتمد  �لجمالية  �لناحية  �لحدث. من 

�لم�ضورة و�لأفالم و�ألعاب �لفيديو لأهد�ف لي�ص �أقلها �أي�ضا مخاطبة 

تاريخية  حلقة  �أنها  �ضوى  �لحرب  عن  يعي  ل  �لذي  �ل�ضاب،  �لقارئ 

في  و�أيامها  �لحرب  تلك  ��ضتح�ضار  هو  همه  �لزمان.  عليها  عفا 

�لأذهان. وبما �أن �لرو�ية مكتوبة ب�ضمير �لمتكلم وب�ضيغة �لم�ضارع 

فاإن �لن�ص يبدو حا�ضر� جد� للقارئ. ل ي�ضعى �لن�ص ل�ضرح �أي �ضيء. 

ل يعرف �لقارئ (�أو يعرف بمح�ص �ل�ضدفة) من يحارب من ولماذ� 

و�أين. ل يبين �لن�ص �أهد�ف �لحرب ونادر� ما تت�ضح غايات �لمعارك 

�لمنفردة. ينطوي �لقارئ في ز�وية نظر �ضيقة يفر�ضها �ل�ضارد �لذي 

للحرب.  �آلة  �إلى  �لأطو�ر  وغريبة  �لغا�ضبة  بطريقته  بدوره،  يتحول 

يمتنع �لن�ص عن �لتطرق �إلى �أي �ضكل من �أ�ضكال �لتحليل �ل�ضيا�ضي 

�لنقي�ص  على  �إنه  �لقول  يمكن  بل  �لتاريخ.  لكتابة  ينحو  ل  وبذلك 

من �لعر�ص �لتاريخ: فبينما تربط كتابة �لتاريخ �لأحد�ث �إلى بع�ضها 

�لبع�ص وتبني من �لوقائع و�لأحد�ث �لمنفردة ق�ضة ذ�ت معنى، فاإن 

لالأدب �لحق في جر �لأحد�ث �إلى �لالمعنى. وهذ� ما يجعل �لأدب 

بزي،  عنو�ن  �أي�ضا  ي�ضير  �لفرق  هذ�  و�إلى  �لتاريخ  من  و�قعية  �أكثر 

�أي دور في �لن�ص، ل يظهر  �ل�ضيا�ضية �لعظيمة ل تلعب  فالأحد�ث 

يا�ضر عرفات في �لمتن �ضوى مرة و�حدة وفي هذه �لمرة �أي�ضا يظهر 

�عتباطيا وقانطا، فال�ضارد يلمحه ''د�خل �ضيارة فولك�ضفاكن بي�ضاء، 

من طر�ز �لخنف�ضاء ت�ضير م�ضرعة. كان هو بكوفيته وذقنه �لخفيفة 

وبدلته �لخ�ضر�ء �لد�كنة .. �لأخ يا�ضر عرفات نظر �إلي و�بت�ضم''. �إنه 

�إل بالكاد، منح �لكتاب  »لقاء« ل قيمة له، ل يمكن و�ضفه بالحدث 

��ضمه دون �أن يكون له �أهمية لأحد�ث �لرو�ية �أو لتطور �ل�ضرد. حين 

يتمكن كتاب مثل بزي �أو حاج من جعل �لمز�ج �لعام للحرب مفهوما، 

فاإنهم ي�ضاهمون م�ضاهمة جوهرية في معالجة �للبنانيين لتاريخهم.

جيل االأحفاد

جيل  �إلى  ينتمون   ٢٠٠7 منذ  ت�ضدر  �لتي  �ل�ضمندل  �ضل�ضلة  فنانو 

مر�هقين،  �لحرب  عا�ضر�  �للذين  وحاج،  بزي  بخالف  �ضنا.  �أ�ضغر 

ولد هوؤلء بعد �لحرب وي�ضكلون بذلك جيل �لأحفاد بالن�ضبة لإليا�ص 

ويانا  مرهج  لينا  م�ضاهمات  تعطي  مثال  �ل�ضعيف.  ور�ضيد  خوري 

طر�بل�ضي �ضوتا و�ضورة لذكريات جيل �لآباء �لتي كبتوها وتجاهلوها 

(وبالتالي حفظوها) وبذلك تو�ضح �أن �لما�ضي لم ي�ضبح ما�ضيا في 

�أذهان �لكثير من �للبنانيين. �لكتاب و�لفنانون �ل�ضباب يقدمون جو�با 

محتمال ل�ضوؤ�ل �ضمير خلف �أعاله. �إن مو�جهة �لذكريات عن �لحرب 

�لأهلية تبرهن على �أنها م�ضروع م�ضتمر على م�ضتوى عال من �لأهمية 

للمجتمع.

�أندريا�ص فليت�ص: باحث �ألماني متخ�ض�ص في �لأدب �لعربي. 

ترجمة: كامير�ن حوج
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'�ل�ضوريون ي�ضجلون موتهم''، بهذه �لكلمات يبد�أ عر�ص �لفنان �للبناني ربيع مروة وكان قد قدمه للمرة �لأولى في يناير/ 

كانون �لثاني ٢٠1٢ في مهرجان PS122 COIL في نيويورك وُقدم مجدد� في »دوكومنتا 13«. يوجد �لعر�ص في �لجناح 

 Pixelated ضيفت له �ضل�ضلة من �لتركيبات �لفنية. في عمله�
ُ
�لجنوبي لمحطة قطار كا�ضل �لقديمة في �ضورة فيديو، �أ

Revolution يناق�ص ربيع مروة �أ�ضرطة �لفيديو �لتي �ضورها �لمتظاهرون �ل�ضوريون بهو�تفهم �لمحمولة وقامو� بتحميلها 

على موقع يوتيوب. وفي بوؤرة �لعمل توجد ثالث وثمانين ثانية يطلق عليها مروة عنو�ن: Double Shooting  وفيها ي�ضور 

رجل بكامير� هاتفه �لمحمول قاتليه. لقي عمل مروة �أ�ضد�ء �إيجابية في بلد�ن عديدة و�أي�ضا في �ل�ضحافة �لألمانية. 

فالطبعة �لإلكترونية ل�ضحيفة »زود دويت�ضه« و�ضفت عر�ص مروة باأنه: �أحد �أذكى و�أقوى معرو�ضات دوكومنتا 13. وفي 

بيروت �أثار �لعر�ص نقا�ضا حاميا حول دور �لفنان وموقفه من �لثور�ت �لعربية، �لأمر �لذي يزد�د تعقيد� مع �لهتمام 

�لمتز�يد بهذه �لمو�قف من قبل �لموؤ�ض�ضات �لفنية �لعالمية. كما تناق�ص �ل�ضحفية و�لناقدة �لفنية �لمقيمة في بيروت 

كالين ويل�ضون غولدي �أي�ضا دور �لفنان في مقالها عن ربيع مروة، وفيه ��ضت�ضهاد�ت من مروة نف�ضه: ''هل على فناني 

�لمنطقة �أن يبدعو� فنهم في ��ضتوديوهاتهم �أم عليهم �أن ينخرطو� مع �لمحتجين في �ل�ضو�رع؟ هل عليهم تحفيز �لنا�ص 

و�إثارتهم بو�ضفهم فنانين �أم كن�ضطاء، �أم مو�طنين عاديين؟ �إوذ� كان �لفنانون يعالجون ل�ضنو�ت مو�ضوعات مثل �لف�ضاد 

و�لظلم و�نعد�م �لم�ضاو�ة، فكيف يمكنهم تجنب �أن تختار �لحما�ضة �لجديدة �أعمالهم للم�ضيرة للثورية؟ و�إذ� ما قررو� 

�أن ي�ضاركو� و�أن يعملو� على فنهم من خالل �لثور�ت، فكيف لهم عندئذ �أن يفعلو� ذلك دون �أن يظهرو� بمظهر �ل�ضذج 

�لمتخلفين عن �لركب �أو�لنتهازيين �أو �لأجالف عديمي �لإح�ضا�ص؟''.

ويقول مروة: ''بالن�ضبة لي تلك �أ�ضئلة تاآمرية جد�، وبها �أي�ضا فخ. من �لأ�ضياء �لتي نقولها د�ئما �إن �لفن يحتاج لم�ضافة 

ولنوع من �لهدوء، ولكن في �لوقت ذ�ته مع �لثورة في تون�ص �أو في م�ضر �أو مع �أحد�ث �لعنف في �ضوريا، متى �ضي�ضمح 

لنا بالحديث عنها؟ كم علينا �أن ننتظر قبل �أن ننجز عمال فنيا عنها؟ �أعتقد �أنه لي�ضت ثمة حدود ول �أوقات محددة''.  

الترجمة اإلى النظام التماثلي

ما �لذي يقدمه ربيع مروة في �لتركيب �لفني �لمتعدد �لأجز�ء �لمعرو�ص في دوكومنتا 13؟ يحتوي �لتركيب �لفني 

مرتبطة  �لمظاهر�ت، وهي  �لمحمولة خالل  �لهو�تف  بتعليمات عملية ل�ضتخد�م  �لحائط  ن�ص معرو�ص على  على 

بقو�عد جماعة دوغما ٩٥، �أي مانفي�ضتو �لجماليات �ل�ضينمائية �لذي �أطلقته هذه �لمجموعة �ل�ضينمائية �لد�نمركية. 

وقد ذكر ربيع مروة لحظتي مقارنة، وهما ��ضتخد�م حامل �لكامير� وت�ضوير �لعنف: ''في دوغما ٩٥ ثمة تعليمات باأن 

عليك �أل ت�ضتخدم حامل �لكامير�، �أما بالن�ضبة لل�ضوريين فلي�ص لديهم خيار ــ من �ل�ضعب جد� جد� ��ضتخد�م حامل 

للكامير� لت�ضوير �لو�قع. وثمة م�ضاألة �أخرى  في بيان دوغما ٩٥ تتعلق باأنه يجب على �لمرء �أل ي�ضور م�ضاهد �لعنف 

�أو �لأ�ضلحة لأنهم ل يريدون تزييف هذه �لأ�ضياء. لذ� فلي�ص من �ل�ضروري ��ضتخد�مها. �أما �ل�ضوريون فقد �أ�ضافو� 

�إلى هذه �لنقطة �أنه طالما �أن م�ضاهد �لعنف �لم�ضجلة ــ حقيقية ــ هذه �لتعليمات �ضليمة، يجب �أل ت�ضور �لعنف ــ 

ولكن طالما �أن �ل�ضالح يمكن �أن يقتلهم وم�ضهد �لقتل �لتالي �ضيكون حقيقيا. �إذن فلي�ضت ثمة محاولة لتزييف �لموت 

ــ فهو حقيقي جد�.

كثيرا ما تت�شم االأعمال الفنية المعرو�شة  لفنانين عرب في معر�س دوكومنتا بكا�شل بنقدها للمجتمع وبفعاليتها ال�شيا�شية

 وباأنها تتناول ق�شية التعامل مع و�شائل االإعالم. كما ت�شكل الثورات العربية »ع�شب« قاعة العر�س الرئي�شية في 

دوكومنتا، وهذه القاعة هي بمثابة »الدماغ« الذي يتم التاأكيد فيه على االأهمية العالمية للربيع العربي.

Lotte Fasshauer    لوته فا�شهاور

....................................................................................................................................................

الفن وال�سيا�سة

مواقف عربية في معر�س دوكومنتا الثالث ع�شر

عمل فني للفنان وليد رعد، دوكومنتا 13، كا�ضل

Photo: Anders Sune Berg / dOCuMENTA (13).
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عمل فني للفنان ح�ضن خان، 

دوكومنتا 13، كا�ضل

Photo: Anders Sune Berg / 

dOCuMENTA (13).

وقد ُعلقت على �لحائط �لمجاور �ضبعة بورتريهات للقتلة مكبرة وتبرز فيها حبيبات 

�ل�ضورة pixelated ومطبوعة على ورق فوتوغر�فيا. وعلى �لحائط �لمقابل ينعك�ص 

ظل �ضخ�ص يم�ضك بكامير� محمول في �ضوء �أحمر ي�ضقط تحت و�بل �لر�ضا�ص 

يعود  وكاأنه  قدميه  على  ثانية  يقف  للور�ء  �ل�ضريط  �إرجاع  وبفعل  �لأر�ص،  على 

لل�ضور  دفاتر  �ضبعة  عليها  توجد  طويلة  مائدة  توجد  نف�ضها  �لقاعة  في  للحياة. 

�لمتحركة flip book  وُعلقت فوقها �ضبع �ضماعات ل�ضبعة �أ�ضرطة فيديو يتر�وح 

موقع  على   uRL �لـ  عنو�ن  ذلك  �إلى  بالإ�ضافة  ودقيقتين.  ثانية   1٨ بين  طولها 

يوتيوب. تت�ضمن دفاتر �ل�ضور �لمتحركة �ل�ضبعة �ل�ضور �لمطبوعة من كل �ضريط 

�لفيديو  لم�ضاهدة   : �لتالية  �لتعليمات  نقر�أ  �ل�ضبعة. وبخط �ضغير  �لأ�ضرطة  من 

��ضغط على �لزر وت�ضفح �لدليل �لمرفق. قم بتوفيق حركة �ل�ضور مع �ل�ضوت. 

�أثناء ت�ضفحه لل�ضور ب�ضمات زرقاء  �لدليل �لمرفق معد بحيث يخلف �لم�ضاهد 

على �لورق، وهو ما يذكر بتق�ضي �لأدلة �لجنائية. 

�لذي  �لم�ضاهد  تفاعل  تتطلب  فهي  ملمو�ضا  �ضيئا  �لمتحركة  �ل�ضور  دفاتر  لكون 

�لأجز�ء،  �لمتعدد  �لفني  �لتركيب  في  عن�ضر  �آخر  �لحدث.  في  ب�ضماته  تتورط 

عبارة عن �ضريط �ضينمائي ٨ مم يتم ت�ضغيله باآلة عر�ص يدوية. يركز ربيع مروة 

على م�ضهد تالقي نظر�ت �لمتظاهر و�لقاتل عن طريق تكر�ر م�ضهد �لقتل ب�ضورة 

ل نهائية. ويبقى �لقا�ضم �لم�ضترك بين كل �أجز�ء �لتركيب �لفني هو �إعادة ترجمة 

�لمادة �لفيلمية �لرقمية �إلى �لنظام �لتماثلي.

نقد ذاتي للتعامل مع مادة الفيديو

ت�ضاعد كامير� �لمحمول كتقنية غير عنفية �لمتظاهرين في خلق مجال عام. لقد 

جعلت يوتيوب من �لفيديو و�ضيلة ر�ئدة. وبدل من �إنتاج لقطات جديدة باأنف�ضهم، 

متنوعة  ��ضتر�تيجات  يتبعون  وهم  لالإلهام.  كم�ضدر  بالإنترنت  �لفنانون  ي�ضتعين 

�أعمالهم، مثال عن طريق  �لإنترنت في  �لموجودة في  �لرقمية  �لمو�د  ل�ضتخد�م 

تناول �لأيقونات �لمعا�ضرة وتفكيكها �أو نزع �لقد�ضية عنها. لكن �ل�ضيء �لذي يفرق 

�أحيانا بين ممار�ضات �لتطويع �لفني للمادة �لرقمية �أو �لتماثلية، و�لتي قد توؤدي 

�إلى لحظة �رتباك و�أي�ضا �إلى �ضعور �أخالقي بعدم �لرتياح، هو �لمعالجة �لفنية 

�لفورية في بع�ص �لأحيان لمادة تعتبر حديثة جد�. وقد ��ضتطاع ربيع مروة مع 

ذلك �أن يزيل لحظة �لرتباك تلك وهذ� �ل�ضعور بعدم �لرتياح �لأخالقي بمجرد 

�إلى  ''ل ي�ضعى عملي  دخولنا لقاعة �لعر�ص. وهو نف�ضه يقول ما يلي عن عمله: 

�إنتاج �ضور جديدة ولكن �إلى �لعثور على تلك �ل�ضور وتفكيكها عبر تاأملها و�إعادة 

قر�ءتها باأ�ضلوب  �إن�ضاني و�ضخ�ضي''.

يولد عمل مروة لدى �لم�ضاهد خطابا نقديا، ي�ضبح تحققه ممكنا عبر جعل تركيبه �لفني بكل في�ص 

�ضوره ي�ضع �لإن�ضاني و�لموت بخا�ضة في �لمقدمة، عبر تركيزه على �للحظة �لحا�ضمة وتكر�رها ب�ضورة 

ل نهائية  و�إبطائها عبر �إعادة ترجمتها �إلى نظام �لعر�ص �لتماثلي. يتعلق �لأمر في تركيب مروة �لفني 

ت�ضبع هذ�  �أل  عليها  للموت:  �لإن�ضانية  �ل�ضورة  تبدو  كيف  بال�ضورة.  �لموت  بارتباط  �لأجز�ء  �لمتعدد 

على عك�ص  �لمتلقي  وكاأن  و�ل�ضحية،  �لمتلقي  بين  فا�ضال  ت�ضع خطا  �أن  يجب  لالإثارة،  �ل�ضديد  �لنهم 

لحظة  من  �لم�ضاهد  تقرب  �أن  وعليها  �ضيئا،  ل  تجمِّ �أل  عليها  لالإ�ضابة،  قابل  غير  �لمحت�ضر  �ل�ضحية 

مع  �ضخ�ضي  منظور  عبر  ذلك  تحقيق  �ل�ضورة  ت�ضتطيع  مغز�ها.  عن  ت�ضاوؤلت  تطرح  وبالتالي  �لموت 

نف�ضها  �لموت عن  مفارقة  تعلن  د�ئما.  لكنه حا�ضر  �لزمن،  ي�ضتلب  �لموت  �لموت.  لحظة  �لتخلي عن 

كلحظة ل يمكن معاي�ضتها زمنيا، لكنها حا�ضرة �أبد�. �لموت هو �للحظة �لأبدية

 

مواقف عربية في دوكومنتا 1٣

�لعربي. وكما يظهر من  �لعالم  �لفنية من  للغاية لالإ�ضهامات  يقدم معر�ص دوكومنتا 13 �ضورة متنوعة 

�أن  ورغم  لجن�ضياتهم.  وفقا  �لم�ضاركين  يختارو�  لم  �لمعر�ص  منظمي  فاإن  �لم�ضاركين،  �لفنانين  قائمة 

�لثور�ت �لعربية تلعب دور� رئي�ضيا في هذه �لدورة من دوكومنتا، لكن 

ذلك لم يظهر في معظم �أعمال �لفنانين �لعرب �لم�ضاركين.

قيم معر�ص دوكومنتا من �لتا�ضع من يونيو وحتى 1٦ �ضبتمبر ٢٠1٢، 
ُ
�أ

في �لأماكن �لرئي�ضية �لمعتادة في كا�ضل، مثل قاعة فريدري�ضيانوم، 

وقاعة دوكومنتا  و�لمتحف �لجديد، و�لمحطة �لقديمة �أو في م�ضجد 

بالإ�ضافة  كارل.  �ضارع  من  �ل�ضفلي  �لجزء  في  �أبد�  بنائه  ينتهي  ل 

و�لإ�ضكندرية  وبانف  كابول  هي  فرعية،  عر�ص  قاعات  ثالث  �إلى 

�لمديرة  باكارغييف  كري�ضتوف  كارولين  و�ضعت  وقد  �لم�ضرية. 

�لقاهرة  مو�رد  مركز  مديرة  رفقي  �ضارة  مع   13 لدوكومنتا  �لفنية 

�لدولي للفن فكرة »حلقة �لنقا�ص �لقاهرية« في قاعة �لإ�ضكندرية. 

وكانت عبارة �ضل�ضلة فعاليات مكونة من جزئين وعملية تبادل بين 

�لإ�ضكندرية وكا�ضل.

و�إلى جانب فنانين وكتاب مثل �ضارة رفقي وو�ئل �ضوقي وح�ضن خان، 

�ضاركت �أي�ضا في حلقة �لنقا�ص �لقاهرية �لفنانة �لإثيوبية �لأمريكية 
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من ناحية �لثور�ت �لعربية �لتي لم تنته بعد، ومن ناحية �أخرى هناك 

�لإنهيار�ت �لتي تم تجاوزها في �لما�ضي. 

و�لوثائق.  �لفنية  و�لأعمال  �لمعرو�ضات  تجاور  �لتباين  ويع�ضد هذ� 

بقيت  و�لتي  �لبختريات  لالأمير�ت  �ل�ضغيرة  �لتماثيل  نرى  فمثال 

�لمعطوبة  �ليدوية  �لم�ضنوعات  �أو  �ل�ضنين  �آلف  مدى  على  �ضليمة 

في  �لوطني  �لمتحف  من  و�لتر�كوتا)  و�لزجاج  و�لعاج  �لمعدن  (من 

لبنان، �لتي �ن�ضهرت و�نبعجت ب�ضبب دمار �لحرب �لأهلية (1٩7٥ ــ 

1٩٩٠) وموقع �لمتحف على خط �لحدود بين �ضرق وغرب بيروت. 

كما ن�ضاهد �أي�ضا �أعمال من حركة Arte Povera و�أعمال �ضوريالية، 

عالوة على �ضور وثائقية  و�أ�ضياء �أخذتها �لم�ضورة �لأمريكية لي ميلر 

�لفنية  و�لأعمال  �لمعرو�ضات  تفتح  وهكذ�  هتلر.  �أدولف  غرفة  من 

و�لوثائق في تجاورها م�ضتويات جديدة للتفكير، كاأن تُو�ضع �لثور�ت 

�لعربية مثال في �ضياق تاريخي.
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جولي ميهريتو. وهي تتناول �لربيع �لعربي �أي�ضا في عملها �لمعرو�ص في قاعة دوكومنتا، ما يظهر بجالء 

�أن مو�ضوع �ل�ضاعة هذ� يتخطى �لحدود �لوطنية في دوكومنتا 13. فميهريتو تتحدث عن �لتاأثير �لُمعدي 

للربيع �لعربي على حركة »�حتلو� وول �ضتريت« في نيويورك. ت�ضير ميهريتو في �ضل�ضلة �ل�ضور ذ�ت �لحجم 

�لكبير �لتي �أنجزتها خ�ضي�ضا لدوكومنتا بعنو�ن »مجمع« (لوحة من �أربعة �أجز�ء) �إلى ميادين وقعت فيها 

باأماكن  �ضل�ضلتها  في  �لجتماعي،  �لتاريخ  لدر��ضة  كو�ضيلة  بالعمارة  تهتم  �لتي  ميهريتو  وتذّكر  ثور�ت. 

�لذ�كرة �لجمعية، بالميد�ن �لأحمر في مو�ضكو �أو ميد�ن �لثورة في كوبا �أو ميد�ن �لتحرير في �لقاهرة 

�أو حديقة زوكوتي في نيويورك، �إنها �أماكن تظاهر فيها �لنا�ص �ضد �أنظمة �لحكم �لقائمة �أو �ضد �ضلطة 

�لبنوك في �لوليات �لمتحدة.

االنهيار والتعافي

كارولين  للمعر�ص  �لفنية  �لمديرة  وتو�ضح   .13 دوكومنتا  في  �لمتكررة  �لتيمة  هي  و�لتعافي«  »�لنهيار 

كري�ضتوف باكارغييف �إن هذ� �لمو�ضوع حا�ضر في كل مكان ويربط �لحا�ضر بالقرن �لما�ضي باأكمله. 

�إنه ل يتوقف عند ق�ضة �أول ن�ضخة من دوكومنتا عام 1٩٥٥، عندما كانت معظم �أحياء مدينة كا�ضل ل 

�أن  توؤكد منظمة �لمعر�ص  �إلى ذلك  تز�ل مدمرة، فح�ضب بل ير�فق كل ن�ضخها. 

دوكومنتا لم ينبثق من �لمعار�ص �لتجارية �أو �لمعار�ص �لعالمية �لتي عرفها �لقرن 

�أعاد  لقد  �لثانية.  �لعالمية  �لحرب  وتجارب  من خبر�ت  �نبثق  بل  ع�ضر،  �لتا�ضع 

�أرنولد بوده �لذي منعه �لنازيون من ممار�ضة عمله كفنان ومعلم، لألمانيا �لفن �لذي 

�عتبر في ظل �لحكم �لنازي »م�ضوها« ولكونه �نبثق من �نهيار �ضامل، ��ضطبغت 

�إعادة �ضم خطاب  �أف�ضل وفي  �لن�ضخة �لأولى من دوكومنتا بالأمل في م�ضتقبل 

�لفن �لألماني �لغربي مجدد� �إلى منظومة �لفن �لعالمي. وقد كان هذ� �لتاأكيد على 

قيم للمرة �لأولى في عام 1٨٩٥، 
ُ
�لعالمية مختلفا �أي�ضا عن بينالي �لبندقية (�لذي �أ

وفي عام 1٩٠7 �ضمم �أول جناح دولي لبلجيكا) بتق�ضيمه �لمخطط ح�ضب �لدول.

ي�ضكل The Brain مركز دوكومنتا 13 وقد ُو�ضف �أي�ضا باأنه »ف�ضاء ملهم للبحث«، 

�لمعرو�ضات  من  �ضل�ضلة   ،13 دوكومنتا  مفاهيم  عن  عو�ضا  فيه  ُجمعت  حيث 

و�لأعمال �لفنية و�لوثائق من �أزمنة و�أماكن مختلفة  لت�ضكل »باّزل م�ضغر لمعر�ص«.

�لم�ضري  للفنان  فيديو  عليه  يُعر�ص  محمول  كمبيوتر  جهاز  يوجد  طاولة  على 

يناير ٢٠11 عن �لحتجاجات في ميد�ن  بت�ضويره في ٢٦  ب�ضيوني، قام  �أحمد 

من  يومين  بعد   ،1٩7٨ عام  �لقاهرة  في  �لمولود  ب�ضيوني  توفى  وقد  �لتحرير. 

ت�ضويره لهذ� �لفيديو متاأثر� باإ�ضابته بطلقات قنا�ضة �ل�ضرطة �لم�ضرية. وكان 

معار�ص  في  و�ضارك  حلو�ن  بجامعة  �لفنية  �لتربية  كلية  في  مدر�ضا  ب�ضيوني 

مثل  Occidentalism عام ٢٠٠7 و The Body Invisible Presents عام ٢٠٠٩  و 

Live100 في عامي ٢٠٠٩  ــ ٢٠1٠ و Why Not في عام ٢٠1٠. وبعد وفاته في 

عام ٢٠11 مثل تركيب �لفيديو �لخا�ص به بعنو�ن: ''ثالثون يوما من �لجري في 

�لمكان'' م�ضر في بينالي �لبندقية. ويروي �ضديقه �ضادي �لن�ضوقاتي �أن ب�ضيوني 

قائال:  �لن�ضوقاتي  ويتذكر  طاقتي''،  و�أهدر  �لمكان   في  �أجري  ''�إنني  له:  قال 

''عندما بد�أت �أفكر في هذ� �لم�ضروع، خطر لي �أن �أحمد ب�ضيوني ُولد في عام 

1٩7٨ ... �أي قبل عامين فقط من تولي مبارك �لحكم، وعندما ننظر �لآن �إلى 

ت�ضور  مع  ذلك  ونقارن  �لدكتاتوري  و�لحكم  �لبلد  وعلى  هذه،  �لثالثين  �لأعو�م 

�أحمد �لأ�ضلي عن �لجري في �لمكان و�إهد�ر طاقته في مكان دون �إحر�ز تقدم 

ــ يت�ضح لنا �إن هذ� كان بال�ضبط �لو�ضع في م�ضر. وحياة �أحمد ب�ضيوني تمثل 

�لحياة في هذ� �لبالد خالل �لثالثين عاما �لما�ضية. لقد بد�أت مع هذ� �لنظام 

و�نتهت بيد هذ� �لنظام''.

معر�ص  من  �لمركزي  �لمكان  هذ�  في  ب�ضيوني  �أحمد  فيديو  يُعر�ص  عندما  �إذن 

�إلى �لرتباط بين هذه �لوثيقة عن �لربيع �لعربي  �إ�ضارة  دوكومنتا، فاإن في ذلك 

و�لتيمة �لمتكررة »�لنهيار و�لتعافي«. ورغم ذلك يظهر نقي�ص و��ضح جد�: فهناك 

عمل فني للفنان وليد رعد، 

دوكومنتا 13، كا�ضل

Photo: Anders Sune Berg / 

dOCuMENTA (13).
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اأعمال فنية ماأزومة

في مذكرتها �لمعنونة عن ''تدمير �لفن ــ  �أو �لنز�ع و�لفن �أو �ل�ضدمة 

وطريقة �لعالج'' تكتب باكارغييف: ''هذه �لمفكرة عبارة عن كولج من 

متفرقات ُجمعت مع بع�ضها ب�ضكل مقلق باإح�ضا�ص �أنها �أج�ضام ثقافية، 

فت�ضتطيع  �لعالم،  في  �لحية  وغير  �لحية  و�لعنا�ضر  �لب�ضر  كاأج�ضام 

�لبقاء رغم �لعقد و�لظروف �لتاريخية  �أحيانا بق�ضد و�أحيانا �أخرى 

بال�ضدفة''.

�إنها تتحدث عن »�لأعمال �لفنية �لماأزومة«. وتقول �إن هذه �لأعمال 

كائنات  �إنها  ومذهولة،  للنطق  فاقدة  �لنز�عات  على  �ضهـود  هي 

��ضتعد�د  حالة  في  �إنها  ق�ضتها.  رو�ية  على  قادرة  وغير  م�ضدومة 

�لخطاب.  وعن  �لروؤية   ُحجبت عن  بكماء،  وهي   Stand-by-Modus

 13 دوكومـنتا  في  �لمعـرو�ص  رعد  ولـيد  عمل  �لمثال  �ضـبيل  على 

ــ   1٩٨٩ Part I_Chapter 1_Section 139: The Atlas Group  بعـنو�ن

.٢٠٠٤

�ضورة  في  عر�ضها  مكان  مع  �ضابقة  لأعمال  هنا  يعر�ص  وهو 

تُدرك عو�قبها  كارثة ل  �أمام  �لأعمال  �ن�ضحبت هذه  لقد  م�ضغرة. 

تقليدي  »�ن�ضحاب ما�ص  كتابه  توفيق في  على غر�ر ما ذكر جالل 

�إن عمل وليد رعد هو جزء  �ل�ضادر عام ٢٠٠٩.  �لكارثة«  وتخطي 

 Scratching on Things I بعنو�ن:  �لأجز�ء  متعدد  بحثي  من م�ضروع 

Could Disavow �أي خد�ص �لأ�ضياء �لتي �أ�ضتطيع �لتن�ضل منها، وقد 

بد�أه عام ٢٠٠٨ وم�ضتمر لالآن، حيث يقدمه في دوكومنتا 13 عبر 

عرو�ص �أد�ئية.

''كباريه الحروب ال�شليبية'' ـــ ''طموح اأعمى'' ـــ ''العقدة''

يتعر�ص �لفنان �لم�ضري و�ئل �ضوقي �أي�ضا لمو�ضوع �لما�ضي �لماأزوم، 

زمن  �إلى  تعود  �لتي  �لأولى  �ل�ضليبية  �لحروب  بتاريخ  م�ضغول  فهو 

بعيد جد�. ويحكي فيلمه �لتحريكي بالعر�ئ�ص، من �ضل�ضلة �لحروب 

�ل�ضليبية �لتي بد�أها منذ عام ٢٠1٠ وم�ضتمرة لالآن، ق�ضة فر�ضان 

�ل�ضليب من منظور عربي. 

»�لحروب  بعنو�ن:   1٩٨3 عام  �ضدر  كتاب  على  �لعمل  هذ�  وي�ضتند 

�ل�ضليبية كما ر�آها �لعرب« للكاتب �للبناني �أمين معلوف. 

�إلى عائلة  تعود ملكيتها  يبلغ عمرها ٢٠٠ عام  �لتي  �لعر�ئ�ص  وهذه 

�لفنان �لإيطالي د�نيل لوبي �لذي تعاون و�ئل �ضوقي معه. ورغم �أنه 

يتحدث عن �لما�ضي، فاإن عمل و�ئل �ضوقي يبدو �ضديد �لمعا�ضرة. 

لأنه يطرح ت�ضاوؤلت حول ت�ضورنا عن �لتاريخ، كما يو�جه �لمركزية 

�لأوروبية بروؤية �أخرى.

ل يغير �لفنانون طريقة عملهم بال�ضرورة ��ضتجابة لتغيير�ت �ضيا�ضية. 

 1٩7٥ عام  لندن  مو�ليد  (من  خان  ح�ضن  عمل  في  يظهر  ما  وهذ� 

ُكتبت  �أنجزه خ�ضي�ضا لدوكومنتا 13. فقد  ويعي�ص بالقاهرة)، �لذي 

في مدخل قاعة �لعر�ص عن هذ� �لفيديو �لذي ي�ضتغرق عر�ضه ٤٥ 

دقيقة بعنو�ن: »طموح �أعمى« �لمعلومة �لتالية: ''فيلم به دبلجة لحركة 

�ل�ضفاه �ُضور بكامير� هاتف محمول من نوع �ضام�ضونغ غالك�ضي �إ�ص 

„A lip-synched film shot on a Samsung Galaxy SII cell phone“ تو

�أ�ضخا�ضا مختلفين  نتابع  ب�ضرعة عالية  بدون �ضوت.  �لفيديو  وهذ� 

يتحركون بال�ضتعانة بمختلف و�ضائل �لنقل �لعامة عبر �ضجيج �ضو�رع 

طويلة  لفترة  نتابع  و�أحيانا  و�ل�ضيار�ت.  بالنا�ص  �لمكتظة  �لقاهرة 

�لدبلجة  م�ضاهد  تبدو  �لب�ضر.  من  مجموعات  �أو  بمفرده  �ضخ�ضا 

للحو�ر�ت تلقائية، لكنها كانت معدة م�ضبقا. و�ل�ضيء �لم�ضترك بينها  

هو �لو�ضع �لعاطفي �لم�ضحون.

ويقول  و�لج�ضد.  �ل�ضوت  بين  م�ضافة  �لالحقة  �لدبلجة  عبر  وتن�ضاأ 

لذو�ت  بورتريهات  بت�ضوير  �أقوم  ''�أنا  يلي عن عمله:  ما  ح�ضن خان 

تتر�بط بق�ضد ه�ص (تقوم وتنهار)، وتحت�ضنها �لمخيلة �لجمعية  �لتي 

�أنتجتها جميعا''.

وفي �لقاعة نف�ضها يعر�ص خان تمثاله: �لعقدة (٢٠1٢)، وهو عبارة 

من   .٦.٥*3*7٠ وحجمه   ٨ رقم  �ضكل  على  �لزجاح  من  عقدة  عن 

�لنظرة �لأولى ل يدرك �لمرء �لعالقة بين �لفيديو و�لعقدة �لزجاجية، 

لكن عبارة »�لق�ضد �له�ص« تعطينا �إ�ضارة لفهم ذلك. لأن �لختالف 

�لمادي  �لعالم  لدينا  للنظر.  جد�  ملفت  �لعر�ص  لمادتي  �لو��ضح 

�لعقدة  �ضكالنية  �أخرى  ناحية  ومن  �لفيديو  �ضريط  على  �لملمو�ص 

با�ضتخد�م  �لمحمول  بالهاتف  �لفيديو  �لتقاط  ويذكر  �لزجاجية. 

�لجمعية  فالقوة  �لعربي.  �لربيع  في  �لمحمولة  �لهو�تف  كامير�ت 

وبالتحديد  (عقدة)  وه�ص  عابر  ت�ضامن  عبر  ت�ضكلت  للمتظاهرين، 

عبر �لتو��ضل على �لم�ضتوى �لفردي. ول يكتفي �لفيلم بالتاأكيد على 

بل ويحاول تجريد ذلك عبر مجاز  �لذ�تية،  �لمنظور�ت  �لعديد من 

�لعقدة �لزجاجية. 

لوته فا�ضهاور: طالبة دكتور�ه في معهد فريدري�ص �ضليغل للخريجين 

بجامعة برلين �لحرة، وتدر�ص �أطروحتها �أعمال �لموؤلف �ل�ضينمائي 

غ�ضان �ضلهب في �ضياق ممار�ضة �لفن �لمعا�ضر في لبنان. 

ترجمة: �أحمد فاروق
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لقد ُعر�ضت �أعمال فنانين �أفغان في مدينة كا�ضل وكذلك 

�لمعر�ص  هذ�  و�ضبق  كابول.  في  تكميلي  معر�ص  في 

�ضل�ضلة من �لحلقات �لدر��ضية في كابول وباميان نظمها 

في  �لثقافي  للم�ضهد  متابعا  وباعتباري  �لمعر�ص.  فريق 

�أثار  فقد  �لما�ضية،  �لع�ضر  �ل�ضنو�ت  مدى  على  كابول 

�لدوكومنتا وحفزني  �لذي قدمه �ضانعو  �لطرح  ف�ضولي 

على طرح عدة ت�ضاوؤلت.

فباإمكان  �لأر�ص،  على  حقائق  تخلق  �لحرب  كانت  ''�إذ� 

�لفن �أن يخلق حقائق �أي�ضا، لكنها حقائق من نوع مختلف 

باكارغييف،  ــ  كري�ضتوف  كارولين  كتبت  هكذ�  للغاية''، 

لها  مقال  في  دوكومنتا،  معر�ص  من   13 �لدورة  من�ضقة 

يو�ضح �ضبب �ختيارها كابول (و�أي�ضا �لقاهرة) كمكانين 

مكانان  باعتبارهما  وذلك  كا�ضل،  في  للمعر�ص  مكملين 

ــ  كـريــ�ضـتـوف  وتعـتـرف  و�ضـر�عـات.  بحــروب  يمـر�ن 

باأن  وبلغارية،  �إيطالية  �أ�ضول  من  �لأمريكية  باكارغييف 

هذين �لختيارين قد يُنظر �إليهما على �أنهما ''�ختيار�ن 

�ضاذجان ومبالغ فيهما''، لكنها في �لوقت نف�ضه تحب �أن 

من  �لمعر�ص  في  �ضارك  من  لكل  كت�ضجيع  �إليهما  تنظر 

�لمدينتين. وتقول �إنها مقتنعة باأن ''للفن دور� رئي�ضيا في 

عملية �إعادة �لإعمار في بعدها �لإجتماعي''، من خالل 

ُيعد معر�س دوكومنتا في مدينة كا�شل االألمانية المعر�س االأكبر للفن المعا�شر في العالم. وُتعقد 

دورات المعر�س مرة كل خم�س �شنوات، وُتوجه الدعوة في كل دورة لمن�شق اأو م�شرف غير األماني 

لكي يقوم بتنظيم المعر�س بم�شاعدة فريق دولي من الوكالء والم�شاعدين. وفي دورته الثالثة 

ع�شرة هذا العام، �شكلت اأفغان�شتان للمرة االأولى محورا من محاور برنامج المعر�س.

Martin Gerner    مارتين غيرنر

الفن في بلد الحرب

لماذا لم يحقق معر�س دوكومنتا في كابول اأهدافه؟

�أحد مباني �لعر�ص لفرع دوكومنتا 13 بكابول، �أفغان�ضتان

Photo: Martin Gerner
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''�لخيال كقوة حا�ضمة في هذه �لعملية'' وبطرق ''ل تزيد عزلة 

�لنا�ص، و�إنما توفر لهم فر�ضة لالإندماج''.

لدوكومنتا  �لأ�ضا�ضي  �لفريق  من  وفد  ز�ر  �لروح  وبهذه 

�ضل�ضلة  عقد  ذلك  تال   .٢٠1٠ عام  �ضيف  �أو�خر  في  كابول 

كابول  في  معظمها  ندو�ت،  �ضبع  من  و�أكثر  �لمحا�ضر�ت  من 

�لأعمال  من  ب�ضل�ضلة  وتُوجت  باميان.  في  و�حدة  با�ضتثناء 

�ل�ضعيد  على  معروفون  �أفغان  فنانون  �أنتجها  �لتي  �لفنية 

بلد�ن  في  �أو  �لبلد  د�خل  في  �لمقيمين  من  �ضو�ء  �لدولي، 

فريق  قبل  من  خ�ضي�ضا  ُطلبت  �أعمال  �إلى  �إ�ضافة  �ل�ضتات. 

مجموعة  ُعر�ضت  وبالفعل  �لمعر�ص.  ي�ضمها  لكي  دوكومنتا 

من هذه �لأعمـال في كا�ضل خـالل فترة �لمائة يوم �لتقليدية، 

ُعر�ضـت  بينما  �لمعر�ص.  ي�ضتغرقها  �لتي  �لفترة  وهي 

�لمفتر�ص  من  وكان  فقط.  كابول  في  �لأخرى  �لمجموعة 

�لبع�ص  بع�ضهما  تكمالن  �لأعمال  من  �لمجموعتين  كلتا  �أن 

بين مدينة كا�ضل  �أو ج�ضر  كاأنهما طرفا معادلة فنية و�حدة، 

تدميرها  وتم  �لثانية،  �لعالمية  �لحرب  ويالت  �ضهدت  �لتـي 

ومدينة  �لألمانية،  �لأ�ضلحة  �ضناعة  في  دورها  ب�ضبب  تماما 

في  هناك  يكن  لم  لكن  �لحرب.  فيها  تتوقف  ل  �لتي  كابول 

�أن  كابول،  في  �أو  كا�ضل  في  �ضو�ء  للزو�ر،  فر�ضة  �أي  �لو�قع 

يكّونو� لأنف�ضهم �ضورة ملمو�ضة للمعر�ص »�لتو�أم« في �لمدينة 

ما  حول  فيلمية  مو�د  �أو  �ضور  �أي  غياب  ظل  في  �لأخرى، 

يعر�ص في كلتا �لمدينتين.

روؤية طرفي �لمعادلة �لفنية لدوكومنتا في كا�ضل وكابول كانت 

في �لنهاية �ضرفا حظي به عدد قليل من �لنا�ص، ربما �لع�ضر�ت 

�أي خطاب  فقط. و�إلى جانب �لقيود �لجغر�فية �لتي تعتر�ص 

�أي�ضا تحديات  فني في منطقة حرب، و�جه منظمو �لمعر�ص 

�ل�ضياق �لجتماعي و�ل�ضيا�ضي و�لنف�ضي لأفغان�ضتان. وفي حين 

�أكد �لفريق �لأ�ضا�ضي و�لفنانون �لمرتبطون بالبرنامج في كابول 

على �أن �لفعاليات من تعليم وعر�ص في ليالي كابول تدور حول 

لها  ولي�ص  م�ضبقة،  نمطية  �ضورة  �أية  عن  بعيد  ثقافي  تبادل 

�لفعل  ردود  بع�ص  فاإن  محتمل،  ��ضتعماري«  »نهج  باأي  عالقة 

ذلك  من  �لرغم  على  ت�ضير  �لأخيرة  �لآونة  في  و�لت�ضريحات 

�إلى �أن بع�ص �لم�ضاركين لم يكت�ضف مجمل �لآثار �لمترتبة على 

�لم�ضروع �إل عندما بد�أت �لعملية �لفنية بالفعل.

تبادل فني تحر�شه االإجراءات االأمنية

جو�ضكا ماكوجا Goshka Macuga فنانة بولندية �أنتجت �ضجادتين 

كبيرتين لمعر�ص دوكومنتا 13، تم تقديمهما ب�ضكل منف�ضل في 

في  لدوكومنتا  �لرئي�ضي  �لعر�ص  مكان  فريدير�ضيانوم،  متحف 

مدينة كا�ضل، وفي ق�ضر �لملكة في �لعا�ضمة �لأفغانية. تقول 

ماكوجا �إنها عاينت كابول ك�ضخ�ص من �لخارج، وكانت تجربتها 

�لإجر�ء�ت  وهي  تنتهي،  ل  �لتي  �لأمنية  بالإجر�ء�ت  ''محددة 

�أي�ضا لحماية مجموعات �لنخب وفعاليات �لمنظمات  �لمتبعة 

مر�فقة  كنُت  لقد  �لدوليين.  و�لمتعاقدين  �لحكومية  غير 

لأن�ضطة برنامج دوكومنتا، ومعظم من �لتقيتهم كانو� �أ�ضخا�ضا 

�لم�ضتمر  �لح�ضور  دفعني  وقد  �لمعر�ص.  في  معي  ي�ضاركون 

و�لمهدد لقو�ت �لجي�ص، �إ�ضافة �إلى �لف�ضل بين �لنخب �لدولية 

�أقدم  �لذي  �لجمهور  عن  �لت�ضاوؤل  �إلى  �لعاديين،  و�لمو�طنين 

عملي له''.

�لفيل�ضوف �لألماني كري�ضتوف مينكه كان �أكثر حظا من �لفنانة 

�حتكاك  خالل  من  بالمدينة  معرفته  نتجت  فقد  �لبولندية، 

�لذي عقد  �لفيل�ضوف  كابول.  �إقامته في  �أثناء  بالأفغان  �أو�ضع 

�إحدى �لندو�ت في كابول، يتذكر ما �أ�ضماه بـ »طابع �حتجاجي 

�ل�ضباب. ويقول:  �لأفغان ومعظمهم من  �لم�ضاركين  بين  ر�ئع« 

�لخارج  من  قادمين  معلمين  كاأننا  معنا  تعاملو�  �لبد�ية  ''في 

ومن �لمفتر�ص �أن نجيب على جميع �أ�ضئلتهم، بما فيها �أ�ضئلة 

�أ�ضا�ضية مثل: ما هو �لفن �لجيد �أو �ل�ضيء؟ �أو هل ينبغي للمرء 

�أن ي�ضنع فنا في �لمقام �لأول؟. ومع ذلك، تغير �لو�ضع بمرور 

و�أخذ  �لخا�ضة  همومهم  عن  �لتعبير  �لم�ضاركون  وبد�أ  �لوقت، 

مو�قف بعينها''.

�لفنان �لأفغاني �أمان مجددي �لذي يعمل في كابول منذ عام 

٢٠٠٢ و�أّثر في م�ضهد �لعا�ضمة �لأفغانية �لفني بطرق مختلفة، 

هو و�حد من من�ضقين �ثنين لدوكومنتا كابول. مجددي يدرك 

�إطالق عملية تعلم ثقافي متبادل في مثل هذه  �إمكانية  جيد� 

�للقاء�ت، لكنه يرى �أي�ضا خطر� و��ضحا في مثل هذ� �لمعر�ص 

يتمثل في �أن تُ�ضتغل �لفعاليات لخدمة م�ضالح �لجهات �لمانحة.

منطق الجهات المانحة

�إقبال  ظهر  �لأخيرة  �لثالث  �ل�ضنو�ت  ''في  مجددي:  يقول 

في  و�لثقافية  �لفنية  �لأن�ضطة  وتمويل  دعم  على  كبير  دولي 

�أفغان�ضتان، وذلك كجزء من �لدعاية و�لحمالت �لإعالمية �لتي 

�أف�ضل  �أفغان�ضتان  حا�ضر  باأن  �ضعور�  ليخلق  �لغرب  بها  يقوم 

هذ�  هناك''.  من  قو�ته  ل�ضحب  كتمهيد  ما�ضيها،  من  كثير� 

�لمنطق �لإ�ضكالي �أدى �إلى عدد من �لمناق�ضات ور�ء �لكو�لي�ص 

في دوكومنتا، لكنها ويا للغر�بة لم تثر �نتباه �أي من �ل�ضحفيين 

�فتتاح  بمنا�ضبة  �ل�ضحافي  �لموؤتمر  ح�ضرو�  �لذين  �لألفين 

�لمعر�ص في كا�ضل.

جاك�ضونفيل/  في  ن�ضاأ  �لذي  مجددي،  �أن  من  �لرغم  وعلى 

في  كابول  في  دوكومنتا  م�ضروع  يُدرج  �أن  يريد  ل  فلوريد�، 

على  يو�فق  فاإنه  �لمانحين،  من  �لمقدمة  �لمعونة  بر�مج  فئة 

طموحات  يعوق  �لأجنبية  �لأمو�ل  على  �لم�ضتمر  �لعتماد  �أن 

�لفنانين �لأفغان. ويقول: ''في كثير من �لأحيان ينتظر �لفنانون 

�لح�ضول على �لمال �أول قبل �أن يبد�أو� �أي �ضيء''.

الم�شهد الفني في كابول

بع�ص �لفنانين �ندمجو� بالفعل في جماعات ظهرت على مدى 

�ل�ضنو�ت �لما�ضية في كابول. ومن بين هذه �لجماعات جماعة 

�لذكور  من  �ل�ضباب  �لفنانين  من  مجموعة  وت�ضم  »ُر�ضد«، 

و�لإناث. تو�جه �لجماعة حاليا مناق�ضة مثيرة تدور حول ما �ذ� 

كموؤ�ض�ضة غير حكومية  بالت�ضجيل  تتقدم  �أن  ينبغي عليها  كان 

لدى وز�رة �لثقافة و�لإعالم �أم ل. فالبع�ص يرى �أن خلق �إطار 

لأن�ضطتها.  تمويالت  على  ح�ضولها  �ضي�ضهل  للجماعة  قانوني 

في حين يرف�ص �لبع�ص �لآخر هذه �لخطوة تماما. 

وت�ضم مجموعة من   ،Jump Cut Group تدعى:  �أخرى  جماعة 

�تجاهين،  ذ�ت  با�ضتر�تيجية  تعمل  و�لم�ضورين،  �ل�ضينمائيين 

فهي تعتمد جزئيا على �لقيام بم�ضاريع فنية قليلة �لتكلفة لكنها 

ممولة من �لخارج، ثم تقوم با�ضتثمار هذه �لأمو�ل في �لإنتاج 

�لفني �لم�ضتقل. جالل �لح�ضيني �أحد �أع�ضاء �لجماعة يقول: 

''هذ� تدريب لأنف�ضنا، فاأولئك �لمخرجون �لذين يعتمدون على 

�لأفالم �لممولة فقط ي�ضبحون �ضحاياها، ويو�جهون �ضعوبات 

في تغيير طريقة عملهم في وقت لحق''. 

هي  كابول  في  حديثا  ظهرت  �لتي  �لفنية  �لجماعات  �أحدث 

�أفر�دها خرجو� من جماعات  جماعة »�لفن �لرديء«، ومعظم 

�أخرى وما ز�لو� يبحثون عن حريتهم وهويتهم �لخا�ضة، وتُحركهم 

رغبتهم في �لتخل�ص مما ي�ضمونه »عقلية �لتنظيم« �لتي ت�ضوب 

�لتنظيمات �لأخرى، �إ�ضافة �إلى �لعرقية �لتي تنت�ضر حتى بين 

�لفنانين �ل�ضباب �أنف�ضهم.

ر�ضد،  �ضابة من مجموعة  فنانة  �لحيدري، وهي  زينب  �لفنانة 

تروي ما يمكن للمرء �أن ي�ضمعه مر�ر� وتكر�ر� عن �لبيئة �لفنية 

في كابول وت�ضيف: ''في كلية �لفنون �لتي �أدر�ص فيها ل �أ�ضتطيع 

�لتي  لوحاتي  في  فعلت  كما  �لتجريدي،  بالأ�ضلوب  �أر�ضم  �أن 

عر�ضتها في معر�ص كا�ضل''. تلقت �لحيدري معظم تعليمها في 

مدر�ضة خا�ضة للفنون في كابول، وعلى يد معلمين �أفغان هاجر 

معظمهم �ليوم �إلى �إير�ن. وتقول: ''يعتبر �أ�ضاتذتي في �لجامعة 

�أنهم  �إلى  يرجع  ل  وذلك  وغبية.  مجنونة  �لتجريدية  �أعمالي 

�إلى  لم يرو� مثل هذ� �لنوع من �لفن من قبل، بقدر ما يرجع 

�لهياكل �لأكاديمية �لعتيقة، �لتي ل ت�ضمح بظهور فكر جديد''.

�أن �لحلقات �لدر��ضية و�لندو�ت في دوكومنتا  وترى �لحيدري 

بفكرها  ''توؤمن  �أن  علمتها  لأنها  جد�،  م�ضجعة  كانت  كابول 

فنانين  و�ضتة  �لحيدري  �أعمال  وُعر�ضت  وتحترمه''.  �لخا�ص 

�أمام �لم�ضرح �لرئي�ضي في كا�ضل بجو�ر متحف  �أفغان �آخرين 

فريدري�ضيانوم �ل�ضخم، في مكان كان حتى وقت قريب غرف 

مطعم �ضيني تم تجديدها خ�ضي�ضا لهذه �لمنا�ضبة. في هذه 

�لغرف �ل�ضغيرة �لم�ضممة ب�ضكل فردي، كان لعدد محدود من 

�لفنانين �لأفغان فر�ضة ق�ضيرة للقاء و�ضائل �لإعالم �لألمانية 

و�لعالمية و�لم�ضوؤولين عن دور �لعر�ص، �إذ ��ضطرو� �إلى �ل�ضفر 

�لفنية  �أعمالهم  لإنهاء  �لمعر�ص  �فتتاح  يوم  في  كابول  �إلى 

فر�ضة  دوكومنتا  �ضناع  فّوت  لذلك،  ونتيجة  �أفغان�ضتان.  في 

�إ�ضر�كهم في نقا�ضات وحو�ر�ت حول �لمعر�ص مع �لجمهور في 

مدينة كا�ضل.

فقاعة حديقة بابور 

لغة �لأرقام تبين �أن دوكومنتا حقق نجاحا ملحوظا في كابول، 

�ألف م�ضاهد،  �أ�ضابيع نحو 1٥  �أربعة  فقد ز�ر �لمعر�ص خالل 

وو�ضل عدد زو�ر �لمعر�ص في ق�ضر �لأمير �لو�قع في حديقة 

بابور �إلى ذروة بلغت �ألفي ز�ئر كل يوم جمعة. وللوهلة �لأولى 

يمكن �عتبار �أن معر�ص دوكومنتا كابول قد نجح في �جتذ�ب 

�إلى  �إ�ضافة  ومثقفين،  �أ�ضر وعمال  من  �لطبقات  متعدد  مزيج 

�لجميع  ودبلوما�ضيين.  حكومية  غير  منظمات  في  عاملين 

تجولو� في ردهات �لمبنى �لفخم �لذي تم تجديده، و�لذي ي�ضم 

منذ ب�ضعة �أ�ضهر مطعما تابعا لفندق �ضيرينا ذي �لخم�ص نجوم. 

�لأعمال  �أمام  للوقوف  كافيا  وقتا  لنف�ضه  يترك  �لزو�ر  بع�ص 

دفتر  في  ذلك  بعد  �لتعليق  ثم  فيها،  و�لتفكير  لتاأملها  �لفنية 

�لزو�ر �لمو�ضوع عند مدخل �لقاعة. وعادة ما تحمل �لتعليقات 

عبار�ت �لتاأييد �أو �لحما�ص بدل من بيانات �لرف�ص �لتي كان 

يمكن توقعها للتعليق على �لأعمال �لطليعية �لمعرو�ضة. و�أحيانا 

تتطرق �لتعليقات �إلى »�لغرف �لجميلة « في �لق�ضر �لتي ت�ضم 

�لمعر�ص، وفي بع�ص �لأحيان يبدو �أن جمال �لغرف يطغى على 

�لأعمال �لفنية نف�ضها.

و�لبع�ص �لآخر من �لزو�ر لم ياأت بغر�ص م�ضاهدة �لفن و�إنما 

و�أحيانا  �لخ�ضر�ء.  بابور  حد�ئق  في  عائالتهم  مع  �لتنزه 

تجتذبهم طو�بير �لنا�ص عند مدخل �لق�ضر في �لجزء �لعلوي 

في�ضيبهم �لف�ضول لمعرفة ما يجري. يمكن للمرء �أن يرى في 

�لق�ضر  ممر�ت  في  يهيمون  �لزو�ر  هوؤلء  بع�ص  لحق  وقت 

ويقولون وهم يغادرون ''ل �ضيء هنا''. لكن ينبغي للمرء �أن يكون 

�لجمهور  بع�ص  قبل  من  �لرف�ص  هذ�  مثل  �إن  ويقول  من�ضفا 

�لحديث،  �لفن  �ضياق  �لماألوف في  لي�ص خارجا عن  �ضيء  هو 

في  �لكبيرة.  �لغربي  �لفن  عو��ضم  في  مو�جهته  يمكن  وحتى 

�لو�قع �أ�ضبحت حد�ئق بابور بفعل �لمعر�ص مكانا ت�ضتبك فيه 

�لمفاهيم �لثقافية �لمختلفة.

لم تترجم �لنو�يا �لح�ضنة �لتي �أعرب عنها فريق دوكومنتا دوما 

�أظهر  �أنه  على  ي�ضر  �لفريق  �أن  من  �لرغم  فعلى  �أفعال.  �إلى 

�لدر��ضية  و�لحلقات  �لبرنامج  ت�ضميم  عند  ثقافية  ح�ضا�ضية 

�ل�ضابقة عليه في كابول على مدى �لعامين �ل�ضابقين للمعر�ص، 

لم يُمنح �لمن�ضق �لأفغاني فر�ضة للحديث خالل �فتتاح �لمعر�ص 

في كابول. 

الفن و»بناء الدولة«

جاءت ردود �أفعال �ل�ضحف �لألمانية �إيجابية بعد �أيام من �فتتاح 

�لمعر�ص  على  �لقائمين  �ضجاعة  وثمنت  كا�ضل،  في  دوكومنتا 

في تنظيم فعاليات في كابول، فعلى �ضبيل �لمثال ر�أت �إحدى 

�ل�ضحف �لبرلينية �أن �لمعر�ص ''نجح نجاحا غير متوقع في �إتاحة 

�لفر�ضة لتبادل لالأفكار''، م�ضيفة �أنه ''حالة نادرة من �لتفاعل 

ت�ضتحق �أن تدخل كتب �لتاريخ، و�أنه نجح فعال في �إيقاظ قوى 

�لمجتمع �لمدني �لأفغاني، �لتي يناط بها بناء م�ضتقبل �لبالد 

في �لفترة �لقادمة''. �ضحيفة NZZ �ل�ضوي�ضرية ر�أت �أن �لمعر�ص 

''عالج عن طريق �لفن'' للمجتمع �لأفغاني. و�أ�ضارت في �لوقت 

نف�ضه �إلى �ل�ضيا�ضات �لحكومية �لغربية �لتي تحاول �ل�ضتفادة 

من �لفعاليات �لفنية �لحديثة في بلد�ن تمر ب�ضر�عات قائلة: 

''في �أفغان�ضتان �أي�ضا يُعد تمويل �لم�ضهد �لفني جزء� من بناء 
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�لدولة �لديمقر�طية و�إقامة �لمجتمع �لمدني''. لكني �أ�ضك في ذلك 

بناء على تجربتي مع �لم�ضهد �لفني خالل �لعقد �لما�ضي، فاإلى جانب 

عدد من �لبيانات �لعمومية حول �رتباط �لفنون بال�ضر�عات و�إعادة 

ت�ضكيل هياكل �لدولة في بيئات �ل�ضر�ع، من �ل�ضعب �أن يجد �لمرء 

�آثار� ل�ضتر�تيجية دولية و��ضحة لم�ضاعدة ورعاية �لثقافة �لأفغانية 

و�ل�ضاحة �لفنية فيها في طريق بناء هويتها �لخا�ضة.

لغة �لأرقام تعك�ص �أي�ضا هذه �ل�ضتر�تيجية �لغربية فثالثة فنانين فقط 

�أعمالهم في كا�ضل وحديقة  �ل�ضبعة و�لع�ضرين �لذي قدمو�  من بين 

بابور ن�ضاأو� في كابول �أو يقيمون فيها �ليوم ب�ضكل د�ئم. �لباقون هم 

فنانون دوليون �أو �أفغان ترعرعو� في �لخارج، �أو ذوي هويات مركبة 

ومختلطة ممن يعرفون جيد� كيف تعمل �آليات �لم�ضهد �لفني �لغربي. 

ولي�ص من �لم�ضتغرب �إذن �أن �لتفاعل في كا�ضل وكابول بين �لفنانين 

�لغربيين ومجموعة �لفنانين �لأفغان من �ل�ضتات كان �أكثر كفاءة مما 

هو عليه مع مجموعة �لفنانين �لأفغان من �لمقيمين في �لبالد. 

�أحد هوؤلء �لفنانين �لثالثة قال لي: ''بالن�ضبة لنا نحن فناني كابول، 

فاإن �لأعمال �لمعرو�ضة في كا�ضل وكابول، �إ�ضافة �إلى �لخطاب �لفني 

�لأحيان  من  كثير  وفي  تماما  جديدة  �أ�ضياء  كلها  كانت  للدوكومنتا، 

بعيدة عن و�قعنا''.

�لنقدية  �لمقالت  �إحدى  كتب   Robert Kluijver كلوفير  روبرت 

على  �لطويل  �طالعه  بف�ضل  كابول  دوكومنتا  عن  �لقليلة  �لمتعمقة 

�لم�ضهد �لفني �لأفغاني. ي�ضير كلوفير في مقالته �إلى �أن �أحد �أ�ضباب 

''�لعتماد  �إلى  يرجع  �أهد�فه  تحقيق  عن  دوكومنتا  معر�ص  ق�ضور 

ب�ضكل كبير على فنانين �أفغان �أمريكيين. هذ� بالطبع ل ينتق�ص من 

جودة �أعمالهم كفنانين، ولكنه يطرح �ضوؤ�ل حول مدى �طالعهم على 

�لتطور�ت �لمعا�ضرة في �أفغان�ضتان. فعالقتهم بهذ� �لبلد و�قعة تحت 

تاأثير �أحالمهم بوطن يتفق مع توقعاتهم، و�لتي �ضاغها بدورها حنين 

�آبائهم في �لمنفى. من خالل تجربتي �أ�ضتطيع �أن �أقول �أن فنهم يعك�ص 

هذ� �لحنين، ول يكاد يخاطب �لأفغان �لذين لم يكبرو� في �لخارج''.

اأية هوية ثقافية اأفغانية؟

�لمحلي،  �لفني  �لم�ضهد  بالتاأكيد  كابول  دوكومنتا  معر�ص  �أثرى  لقد 

عّرف  كما  �ل�ضباب.  جيل  �إلى  جديدة  ُمدخالت  طرح   في  و�ضاهم 

باتو� يعرفون  �إذ  بالفن �لأفغاني،  �للوحات  �لمانحة ومقتني  �لجهات 

�لآن بمن يت�ضلون عندما يبحثون عن فن �أ�ضيل من منطقة �لحرب. 

في  �لمعر�ص  �إن   �لقول  يمكن  يكاد  فال  �لم�ضكلة:  تكمن  هنا  ولكن 

حديقة بابور قد �أدخل معايير جديدة للجودة للفن �لأفغاني و�لهوية 

�لثقافية �لأفغانية.

��ضتمر لمدة �ضهر  �لمعر�ص �لذي  �لعك�ص من ذلك، فمع نهاية  على 

�لفني في كابول م�ضتت ويقت�ضر  �إبهار�. فالم�ضهد  �أقل  �لو�قع  يبدو 

على عدد قليل من �لأفر�د في كل حقل، وذلك على خالف �لعناوين 

�لأن�ضطة  تبدو  �لو�قع  وفي  م�ضهد حيوي.  �أنه  تفتر�ص  �لتي  �لبر�قة 

�لتي يقوم بها �لجيل �لمتحم�ص من �ل�ضباب �أحيانا كاأنها د�ضنت من 

�أو �ت�ضالتهم، بدل  �أو وجودهم  �أمو�لهم  قبل �لأجانب، �ضو�ء بف�ضل 

�ل�ضحف  عناوين  م�ضتقل.  �إبد�عي  تفاعل  عن  نابعة  تكون  �أن  من 

�لدولية حول »�أول فريق روك �أفغاني«، و�أول »فنان جر�فيتي �أفغاني« 

�أو »�أول �مر�أة تغني �لر�ب« تظهر كيف تنقل و�ضائل �لإعالم �لغربية 

عن بع�ضها �لبع�ص، دون �أن تكون قادرة على �لحكم بنف�ضها من خالل 

ق�ضاء بع�ص �لوقت في كابول ومتابعة �لم�ضهد �لفني هناك.

�لتقليدية للفن �لأفغاني كال�ضعر و�لأدب، ماز�لت موجودة،  �لأ�ضكال 

�لو��ضح  من  �لمعر�ص.  �لعتبار في هذ�  تو�ضع في عين  لم  ولكنها 

�أن ذلك قد يعود �إلى قيود �لزمان و�لمكان، و�إلى عدم وجود رغبة، 

�ل�ضعب  �أو�ضع من  �لنفتاح على عاد�ت قطاعات  يبدو، في  على ما 

�أنه يركز  �أخرى في �لطرح �لذي يبدو  �أ�ضباب  �لأفغاني. وقد تكمن 

فقط على �ضياق �لحد�ثة �لتي تقف �لعا�ضمة �لأفغانية رمز� لها. �أو 

تياماني  �ضارع �ضيق في  �أحد جدر�ن  فنان جر�فيتي على  كما كتب 

باللون �لأزرق »كابول فقاعة«.

ما ز�ل �لم�ضهد �لفني في كابول م�ضطر� �إلى �لدخول في �ضر�ع مع 

تمت م�ضادرة  �لفتتاح  يوم  في  �لذ�تية.  و�لرقابة  �لنفعالية  �لرقابة 

�ضلطات  �لأفغان من قبل  �ل�ضباب  �لفنانين  فنيين لثنين من  عملين 

�أنه  �لفنانين  �أحد  و�لثقافة، وزعم  �لإعالم  �لممثلة في وز�رة  �لدولة 

�ُضفع و�ُحتجز لمدة �ضاعة. �ل�ضلطات �لأفغانية �تهمت �لعملين بعدم 

�لفنانان  زعم  حين  في  ن�ضو�ضه،  ��ضتخد�م  وب�ضوء  �لقر�آن  �حتر�م 

�إنهما يُلمحان بب�ضاطة �إلى حقيقة �جتماعية معروفة على نطاق و��ضع 

�لقر�آن ب�ضكل يومي  �لكثير من �لأفغان يقر�أون  �أن  �لبالد، وهي  في 

دون فهم دقيق لمعنى ما قر�أوه. 

جو�نب �لرقابة �لذ�تية في مثل هذه �لحو�دث و��ضحة للعيان. فال يتم 

تعريف م�ضطلح »�إهانة �لعقيدة« بالو�ضوح �لذي يُرمى به �لفنانون �أو 

�ل�ضحفيون عندما يتهمون بارتكاب مخالفات وي�ضطرون للعثور على 

دفاع فقهي.

اأ�شئلة اأخيرة

�ل�ضوؤ�ل ما �إذ� كان لمعر�ص دوكومنتا تاأثير على �لفنانين �لدوليين بعد 

م�ضاركتهم في �لفعاليات �لتي ��ضتمرت �ضهر� في كابول �إ�ضافة �إلى 

�ضنتين من �لتح�ضير وعقد حلقات در��ضية في �أفغان�ضتان، هو �ضوؤ�ل 

ت�ضهل �إجابته. فالتجربة �لعملية �لمتمثلة في �لم�ضاركة �أدت فيما يبدو 

�إلى طروحات متو��ضعة. �لفنانة جو�ضكا ماكوجا ت�ضع تجربتها على 

�ضكل �ضوؤ�ل: ''هل نحن، ناهيك عن دوكومنتا، لدينا �لقدرة على تقبل 

�أن �لثقافات �لأخرى لديها تطلعات مختلفة وتعريفات �أخرى عن كيفية 

تحقق �لب�ضر وتطورهم، و�إنها تطلعات �ضالحة وعلى قدم �لم�ضاو�ة مع 

تطلعاتنا؟'' وتخل�ص �إلى �أن ''�كت�ضاف وتقدير �لثقافات �لأخرى ل يمكن 

�أن يتحقق من خالل فر�ص �لتر�ث �أو �لتقاليد �لغربية''.

�لأ�ضكال  من  �ضكل  باأي  مهما  �لمعر�ص  كان  �إذ�  ما  �ل�ضوؤ�ل  �أما 

��ضتفادو�  �لب�ضطاء قد  �لأفغان  �لمو�طنون  �إذ� كان  لأفغان�ضتان، وما 

منه، فهو �ضوؤ�ل ي�ضتحق �إجابة نقدية. 

على  �أعماله  في  يركز  �ألماني  و�ضحفي  مخرج  هو  غيرنر:  مارتين 

�أفغان�ضتان.

ترجمة: هيثم �لورد�ني
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